
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

PROXY Form C. 
(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2007 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เขียนที่………………………...…….…. 
Written at 

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

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................. สัญชาติ........................................................ 
I/We Nationality 

อยู่บ้านเลขที่.................ถนน.........................................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต............................ 
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์……………………………… 
Province  Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ 
…....………………………………………….....…………..………… 
acting as the Custodian for 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”)   
being a shareholder of SPCG Public Company Limited (Company) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม………………..………….หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................... เสียง ดังนี้ 
holding the total amount of share(s) and having voting rights equivalent to   vote(s) 

 หุ้นสามัญ........................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ..............................................เสียง 
 Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

 หุ้นบุริมสิทธิ..................................หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง 

 Preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  

hereby authorize (only 1 person) 
 
   (1) ชื่อ..............................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน................................. 
 Name age     residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode  or      
  



 
(2) ชื่อ...............................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน............................... 

 Name   age     residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 

(3) ชื่อ................................................................อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่.....................ถนน........................... 
 Name   age     residing at No.  Road 
ต าบล/แขวง........................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..........................หรือ 
Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet Province  Postcode or 
  
  2. มอบฉันทะให้  นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์  ต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 73 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ประชานิเวศน์1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 หรือ 

Mr. Kiatichai Pongpanich Position Chairman of Audit committee and Independent Director age 
73 years old, residing at No. 40/9 Thetsaban Nimit Tai, Prachaniwet 1, Ladyao, Chatuchak, Bangkok. 
The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders 
for the Year 2015 or 
              
  3.  มอบฉันทะให้  ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 52 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤกษชาติ แขวง/เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 
 Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit 
Committee, age 52 years old, residing at No. 99/373 Soi Prueksachart, Sapansung, Bangkok. The 
Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for 
the Year 2015. 

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 
โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อน
ไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
 Anyone of above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual 
General Meeting of Shareholders 2015 which will be held on Friday, 24 April 2015 at 2:00 p.m. at 
Grand ballroom, 5th floor, S31 Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, 
Bangkok or at any adjournment thereof.  
 
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows. 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

I/We authorize all of shares and having the right to vote equal 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ 

I/We authorize partial that 
  หุ้นสามัญ …………………..................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................................เสียง 
 Ordinary share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   



  หุ้นบุริมสิทธ ิ…………………..............หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..........................................เสียง 
Preference share share(s) and having the right to vote equal to vote(s)   

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
I/We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.   

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
Agenda No.1 Re: To Approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 

the year 2014  
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2557 
Agenda No.2  Re: To Acknowledge the Performance of the Company in the Year 2014 

       วาระนี้เปน็วาระเพื่อรับทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสยีง 
This agenda is for acknowledgement; therefore no vote casting is required. 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

Agenda No.3  Re: To Consider approving the Company’s financial statements and the 
consolidated financial statements for the fiscal period ended on December 31, 2014 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  

Agenda No.4  Re: To Consider approving the allocation of the 2014 operating profit and 
dividend payment 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may  deem appropriate in all respects. 

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 



วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 

Agenda No.5 Re: To Consider approving the appointment of directors to replace the directors who 
will retire by rotation at the 2015 Annual General Meeting of shareholders and 
approve the appointment of directors to replace the resigning director 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
 
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 Vote for all nominees as a whole 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove  Abstain 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Vote for an individual nominee 
นายวนัชัย หล่อวฒันะตระกูล 
Mr. Wanchai  Lorwattanatrakul 
   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

นายวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon  Manomaikul  
   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

นายรัฐพล  ชื่นสมจิตต์ 
Mr. Ratthaphol Cheunsomchit 
   เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนด 
                ค่าตอบแทนประจ าปี 2558 

Agenda No.6  To Consider approving the remuneration of Directors, the Audit Committee, 
and the Nomination and Remuneration Committee for the year 2015 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นด้วย      ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain 

 



วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนสั) ประจ าปี 2557 
Agenda No.7   To Consider approving the Directors’ Remuneration (Bonus) for the year 2014 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8     พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 

Agenda No.8  To Consider approving the appointment of auditors the auditors’ remuneration 
for the year 2015 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem  appropriate in all respects. 

  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9    พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

Agenda No.9  Re: Other businesses (if any) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า               
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be 
considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 



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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy 
does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as 
having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้มอบฉันทะ / Grantor 
              (................................................................) 
 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 
 
  ลงชื่อ / Signed................................................................ผู้รับมอบฉันทะ / proxy 
              (................................................................) 

 
 
หมายเหตุ 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเปน็ผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตั้ง    
     ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
2.  หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
     (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
     (2) หนังสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดยีน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่  
    สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้งตน้ ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ 
    ประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 
Remark 
1. Only foreign Warrant-holders whose names appear in the registration book and have appointed a 

Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 
2. Evidence to be attached with this Proxy Form are: 



(1) Power of Attorney from the Warrant-holder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form 
on behalf of the shareholder. 

(2) Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a 
permit to act as a Custodian. 

3. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the 
meeting and may not split the number of Unit to several proxies for splitting votes. 

4. In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration 
in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 31 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited in the meeting of 
the Annual General Meeting of Shareholders 2015 on Friday, 24 April 2015 at 2:00 p.m. at Grand Ballroom, 
5th floor, S31 Hotel Bangkok, No. 545 Sukhumvit 31, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok. or on the date and 
the place as may be postponed or changed. 
  วาระที่……………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 

Agenda ...................... Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
 
  วาระที่……………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 

Agenda ...................... Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
 
  วาระที่……………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 

Agenda ...................... Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
 



  วาระที่……………………….. เรื่อง……………………………………………………………………. 

Agenda ...................... Re:  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 
   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 
 

  วาระที่……………………….. เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda ............................ Re: Election of directors (Continued) T 
ช่ือกรรมการ ................................................................................................  

Director’s name 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................  

Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................  

Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................  

Director’s name 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 


