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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ขาพเจา
I/We

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

สํานักงาน
ตั้งอยูเลขที่

address

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ/ Acting as Custodian of
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)/being a shareholder of Jasmine Telecom Systems Public Company
Limited (the “Company”)
เสียง ดังนี้
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
holding shares at the total amount of
หุนสามัญ
ordinary share
หุนบุริมสิทธิ
preference share

(2)

shares
หุน
shares
หุน
shares

and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the right to vote equal to

votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให
hereby appoint
(1)

(2)

(3)

ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
Age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
Age
years, residing at
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ถนน
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
หรือ
Province
Postal Code
or
ชื่อ ________________________________________ อายุ
ป อยูบานเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมู 4
ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General
Meeting of shareholders held on Thursday the 28th of April 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine
International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120 or on
the date, at time and place, as may be postponed or changed.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้

(3)

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-




(4)

มอบฉันทะตามจํานวนหุนทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right
accordingly.
มอบฉันทะบางสวน คือ
Partial proxy as follows; หุนสามัญ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
ordinary share
shares with the voting rights of
votes;
 หุนบุริมสิทธิ
หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
เสียง
preferred share
shares with the voting rights of
votes;
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด
เสียง
Aggregate voting rights being
votes.

ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 29 เมษายน 2558
Agenda No. 1 To consider certifying the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders, held on
April 29, 2015
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นดวย/Agree
วาระที่ 3
Agenda No. 3

all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To consider approving the Company’s financial statements, ended December 31, 2015
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นดวย/Agree

all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

วาระที่ 4

พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
และการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558
Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend payment from the operating
result for the year 2015
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นดวย/Agree

all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes
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วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําป 2559
To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2016
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in



all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป
2559
Agenda No. 6 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration
for the year 2016
6.1 อนุมัตเิ ลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
6.1 To approve the election of the directors to replace those who retired by rotation
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in



all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 การเลือกตัง้ กรรมการทั้งชุด
The election of the complete set of the directors
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

 การเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. วาทีร่ อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน/ 1. Acting Second Lieutenant Annop Suthakavatin
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

2. นางนงลักษณ พงษศรีหดุลชัย/ 2. Mrs. Nonglug Pongsrihadulchai
เห็นดวย/Agree
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เห็นดวย/Agree

3. นางนิตย วิเสสพันธุ/ 3. Mrs. Nitt Visesphan
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

6.2 อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2559
6.2 To fix the directors’ remuneration for the year 2016
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นดวย/Agree

all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes
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วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถามี)
To consider other issues (if any)
 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นดวย/Agree
(5)

all respects.

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไม
ถูกตอง และไมถือเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน

If the proxy holder does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการ
ใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except in the event that the proxy holder does not vote
consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed
ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

ลงชื่อ/Signed

(

ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(

)

(

)

(

)

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The requisite evidence to be attached to this Proxy form are:(1) Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) a written evidence certifying that the person who signed the Proxy form possesses a custodian licence.
3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
The shareholder appointing the proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxy holders to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company’s directors, either the complete set of the directors or individual director may
be elected.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of Proxy form C as
per attached.

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The continued list of proxy form C.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชั้น 3
จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล ทาวเวอร เลขที่ 200 หมู 4 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the 2016 Annual General Meeting of shareholders held on Thursday the 28th of April 2016 at 14.00 hrs. at Auditorium,
rd
3 Floor, Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120
or on the date, at time and place, as may be postponed or changed.
เรื่อง

วาระที่
Agenda No.

Subject :



(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เห็นดวย/Agree
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เสียง/votes
เรื่อง

วาระที่
Agenda No.




Subject :

(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นดวย/Agree



เสียง/votes

Subject :

(ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นดวย/Agree
วาระที่
Agenda No.

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เรื่อง

วาระที่
Agenda No.



เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ)
Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree
เห็นดวย/Agree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

1. ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้มาแสดงตอพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมดวย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูมอบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเปนผูถือหุนมาพรอมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

