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เลขทะเบียนผูถื้อหุน้……………………………………………….. เขียนท่ี ....................................................................................  
Shareholders register no. Written at 
 

วนัท่ี ............ เดือน ............................... พ.ศ. ......................... 
 Date             Month                                Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ ....................................................................................สัญชาติ................................... ..อาย ุ................ ปี     อยูบ่า้นเลขท่ี...................................................                                                                                                                          
            I/We                                    Nationality                                  age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์...................................................................................................................................................................... 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ซิลคิอน คราฟท์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Silicon craft Technology Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                      หุ้น      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  ดงัน้ี  
            holding the total amount of                    shares and have the right to vote equal to                                     votes as follows: 

 หุ้นสามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง  
      ordinary share                     shares  and have the right to vote equal to                       votes 
 หุ้นบุริมสิทธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 
      preferred share                   shares  and have the right to vote equal to                        votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
               Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
                 1. ช่ือ .................................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................................                                                                                                                                                                                                                                
                           Name                                                                                                                  age                years, residing at     
 
                          ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................................................................  
                          Road                                        Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet                   
 
                         จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.......................................................... หรือ 
                         Province                        Postal Code                         or  
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                           ช่ือ .................................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ....................................................................                                                                                                                                                                                                                                
                           Name                                                                                                                  age                  years, residing at     
 
                          ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..................................................................  
                          Road                                        Tambol/Khwaeng     Amphur/Khet                   
 
                         จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์.......................................................... หรือ 
                         Province                        Postal Code                         or  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
                 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทั  
                          Appoint Independent Directors of Company 
 
                                นางมลฤดี สุขพนัธรัชต/์ Mrs. Monluedee Sookpantarat 
                                นายวุฒิพงศ ์สุพนธนา/ Mr. Wuthipong Suponthana                                                        
                                นายสาโรจน์ พรประภา/ Mr.Sarote Phornprapha 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 
(รายละเอียดประวติักรรมการท่ีเป็นผูรั้บมอบอ านาจปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ของหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565) 
(Profiles of the above directors are specified in the Enclosure 6 of the Notice of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)  
 
ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการอิสระท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่สามารถเขา้
ประชุม 
In this regard,  in the case where any of such Independent Directors is unable to attend the meeting,  the other Independent Director shall be appointed as a proxy instead 
of the Independent Director who is unable to attend the meeting. 
 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E–AGM) ในวนั
องัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสดจาก Townhall ชั้น 3 บริษทั ซิลิคอน คราฟท ์เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 40 ถนนเทศบาลรังสรรคเ์หนือ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
As my/out proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 in electronic meeting 
format (E-AGM) on Tuesday 26 April 2022 at 2.00 p.m. at Townhall 3rd floor, Silicon Craft Technology Public Company Limited, 40 Thetsabanrangsannua Rd., Ladyao, 
Chatuchak, Bangkok.10900 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 
      
                                              ลงนาม/Signed …………………………………………………………..……….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor      
 

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

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

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

                                                                         ( ......................................................................................................... )  
 
 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to 
vote separately. 
 


