
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

-------------------------------------------- 
เขียนที่    
Written at 
วันที ่           เดือน           พ.ศ.         
Date Month Year 

 

(1)  ข้าพเจ้า                                                             สัญชาต ิ   
      I/We                            Nationality   

อยู่บ้านเลขที่                         ถนน                                            ต าบล/แขวง                                   
Reside at          Road                                                       Tambol/Khwaeng  
อ าเภอ/เขต                                 จังหวัด                                                  รหัสไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                            Province                                                     Postal Code 
 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน)  
      being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม          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, having the right to vote equal to                    votes, 

 หุ้นบุริมสิทธิ                                              หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั       เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                      votes. 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
       Hereby appoint  

  (1)                             อายุ          ปี อยู่บ้านเลขที ่                 
       age  years, reside at 

ถนน                          ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                             
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จังหวัด                       รหัสไปรษณีย์                                           หรือ 
Province  Postal Code                                                  , or 

  (2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่  
       age  years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่  
       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จังหวัด  รหัสไปรษณีย ์  
Province  Postal Code  
  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 



หรือ    นายเกียรติชัย  พงษ์พาณิชย์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ  70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตร
ใต้ ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 or Mr. Kiatichai Pongpanich, Chairman of Audit committee and Independent Director, age 70 years, resides at 40/9 Rama 9 Road, 
Khwaeng/Khet Huaykwang, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of Shareholders for the 
Year 2013. 

 หรือ   ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์  ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  อายุ 49ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/373 ซอยพฤกษชาติ 
แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 

or   Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan, Independent Director and Member of the Audit Committee, age 49 years,resides at 99/373 
Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapansung, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2013. 
        คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น   
        any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
ประจ าปี        2556              ในวันที่ 29 เมษายน 2556   เวลา 13.00 น. 
for the Year  2013                        on 29 April 2013                     at 01.00 p.m. 
 

 ณ ห้องจตุรทิศ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ   
at Jaturatis, 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 
                                                                     (4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

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

    วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2555 และรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2555 
                     Agenda No. 1   Re: To consider and approve the Minutes of  Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2012 and 
                                                 the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 

 

        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (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 at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วำระที ่2  พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 
Agenda No. 2 Re: To acknowledge the Company's operational performance for year ending 31 December 2012 
 

     (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
            (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 

 

      วำระที่ 3     พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 
Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the audited financial statements for the fiscal period ending 31 December 2012 
 

     (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
             (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  



 

 

      วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงดจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2555 
Agenda No.4 Re: To consider and approve the suspension of dividend payment for operational results for the year 2012 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วำระที่ 5  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
   Agenda No. 5 Re: To consider and approve the appointment of new directors to replace those retiring by rotation 

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

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

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

          เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

 

     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบคุคล 
        Vote for an individual nominee 
        นางสาววันดี  กุญชรยาคง 

      Miss Wandee Kunchornyakong 

           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

        นายจิราคม ปทุมานนท์ 
        Mr. Jirakorm Patumanon 

           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

       นายเควิน  จีราด  พาเนล 
       Mr.Kavin GeRald Par nell 

           เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
          Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วำระที่ 6  พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
                     ประจ ำปี 2556 
  Agenda No. 6  Re: To consider and approve the remuneration for Directors, Audit Committee, and Remuneration Committee 

for the year 2013 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 
 

 



      วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2556 และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2556 
         Agenda No. 7  Re: To consider and approve the appointment of auditors and auditor’s remuneration for the year 2013 

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

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

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 

  วำระที่  8   พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 
 Agenda No. 8  Re: To consider other matters, if any 

            (ก) ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                   (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 
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

   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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท 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. 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(              ) 

 
ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(               ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 
 
 
 

 



หมายเหตุ 
Remarks 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะ     
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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 
several proxies for splitting votes. 
2.ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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 B. as attached. 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ากัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 
ประจ าปี 2556           ในวันที่ 29 เมษายน 2556                  เวลา 13.00 น. 
for the Year 2013                 on 29 April 2013     at 1.00 p.m. 

ณ ห้องจตุรทิศ  ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
at Jaturatis Room 3rd floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Rd., Huay Kwang, Bangkok 
 

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                            
 (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 at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove            Abstain 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                     
 (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 at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove             Abstain 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
 (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 at my/our desire as follows: 

     เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง                        
Approve         Disapprove                                                               Abstain 

 
 



 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร           
 (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 at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove           Abstain 
 

 วาระที่                      เร่ือง                  
        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                            
        (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 at my/our desire as follows: 

                    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
                      Approve         Disapprove            Abstain  
 

     วาระที่                                                          เร่ือง    เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
        Agenda No.          Re:    Election of director(s) (Continued) 

ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 
ชื่อกรรมการ                                                                                                                                                           
Director’s name 

      เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
         Approve         Disapprove       Abstain 

 


