
เอกสารแนบ 10 / Enclosure 10 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy (Form A.)  

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

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

(1)   ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.............................                                                                                                                        
            I/We        age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .........................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng       Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….……………………………….………………….…………… 
Province                  Postal Code      
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท วนิเนอรย์ี่ เมดคิอล จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Winnergy Medical Public Company Limited (“Company”) 
 

            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                      หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                    เสียง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□  หุน้สามญั     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
      ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุน้บรุมิสทิธิ    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
      preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .......................................                                                                                                           

Hereby appoint                age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
   (2) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   
                                                                                                                       age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province                  Postal Code         or 
  (3) ....................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขท่ี .......................................   

                                                    age        years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต  าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต ..........................................................................    
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province                  Postal Code          
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ในวันศุกรท์ี ่ 
22 เมษำยน 2565 เวลำ 9.00 นำฬิกำ ในรูปแบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เท่ำน้ัน หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
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 2022 on 
Friday, 22 April 2022 at 9.00 o’clock via Electronic Meeting (E-AGM) only or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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 ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                    (...................................................... ) 

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

                        ลงนาม/Signed ………………………………………ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy      
                 (...................................................... ) 
หมำยเหตุ/Remarks 

ผูถ้ือหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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.  


