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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

--------------------- 

 
เขียนท่ี   

Written at 

วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  

Date Month Year 
 

(1)  ขา้พเจา้                                สญัชาติ   

       I/We                                Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ต าบล/แขวง  

Reside at            Road                                                               Tambol/Khwaeng  

อ าเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                   Province                                                              Postal Code 
 

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสพีซีจี จ ากดั (มหาชน)  
      being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                                เสียง ดงัน้ี  
holding the total amount of                                shares, and having the right to vote equal to                  votes as follows: 

   หุน้สามญั       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                       เสียง                                                                               
  ordinary share        shares, having the right to vote equal to                votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                              หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั       เสียง 
  preference share       shares, having the right to vote equal to                                                  votes. 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้  
       Hereby appoint  

  (1) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         

       age  years, reside at 

ถนน   ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 

Province  Postal Code                                                              , or 

  (2) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 

Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อายุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  

       age years, resides at 

ถนน  ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต   

Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

Province  Postal Code   

 

หรือ    นายเกียรติชยั  พงษพ์าณิชย ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
อายุ  69 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 40/9 ถนนเทศบาลนิมิตรใต ้ประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
2/2554 
 or Mr. Kiatichai Pongpanich   Position Chairman of Audit committee and Independent Director  
age 69 years, age 69 years, resides at 40/9 Rama 9 Road, Khwaeng/Khet Huaykwang, Bangkok. The Director has no interest in the proposed Agendas in this 

Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2011. 

 

หรือ    ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
อายุ 71 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 99 หมู่ 2 ต าบลล านารายณ์ อ าเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุรี ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 

or   Dr. Art-Ong Jumsai Na Ayudhya  Position Independent Director, Member of the Audit Committee and Chairman of Remuneration 

Committee, age 71 years, resides at 9/95 Moo 9, Tambol Bangmuang, Amphoe Muang, Samutprakarn Province. The Director has no interest in the proposed 
Agendas in this Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 2/2011. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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 หรือ   ผศ. พิเศษ ดร.ศิริพงศ ์พฤทธิพนัธุ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ    
อายุ 48 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  99/373 ซอยพฤกษชาติ แขวง/เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 2/2554 

or   Assist. Prof. Dr. Siripong Preutthipan Position Independent Director and Member of the Audit Committee, age 48 years, resides at 

99/373 Soi Prueksachart, Khwaeng/Khet Sapansung, Bangkok.  The Director has no interest in the proposed Agendas in this Extraordinary General Meeting of the 

Shareholders No. 2/2011. 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 2/2554     ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2554    เวลา 10.00 น. 
No. 2/2011      on 6 September 2011    at 10.00 a.m. 
 

ณ หอ้งสมัมนาบริษทัฯ เลขท่ี 8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

at the meeting room of the Company, No. 8/88 Moo 12, Tambol Rachathewa, Amphoe Bangplee, Samutprakarn Province or any adjournment at any date, time and 

place thereof. 
 

(4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

       วาระที ่1  พจิารณาอนุมตัรัิบรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2554 

 Agenda No. 1         Re: To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2011 
   

         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย     งดออกเสียง 

       Approve        Disapprove                 Abstain 

 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ
จ านวน 515,000,000 บาท เป็น 500,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นทีย่งัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 

 Agenda No. 2  Re: To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht 515,000,000 to 

Baht 500,000,000 by cancelling 15,000,000 unissued shares of the Company with a par value of Baht 1 each  
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่3              พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 Agenda No. 3 Re:  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 

be in accordance with the capital decrease 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

         Approve                Disapprove   Abstain  
 

      วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  500,000,000  บาท  เป็น 840,000,000 บาท  โดย
การออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ จ านวน 340,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda No.4  Re: To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from Baht 500,000,000 to 

Baht 840,000,000 by issuance of 340,000,000 new ordinary shares with a par value of Baht 1 each 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 



 

Page 124/129 
 
 

      วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
         Agenda No. 5       Re: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 

be in accordance with the capital increase 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
        Agenda No. 6       Re: To consider and approve the issuance and offering of warrants 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ 
         Agenda No. 7       Re: To consider and approve the allocation of the Company’s newly issued shares 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที ่ 8   พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
         Agenda No. 8       Re: To consider and approve the allocation of the Company’s warrants 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่9   พจิารณาอนุมตักิารเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
         Agenda No. 9       Re: To consider and approve the entry into a transaction to acquire assets by the Company 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

      วาระที ่10   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 5. เร่ืองทีต่ั้งส านักงานใหญ่ 
         Agenda No. 10       Re: To consider and approve the amendment to Clause 5 of the Company’s Memorandum of Association to 

  be in accordance with the change of its head office 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
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      วาระที ่11   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

         Agenda No. 11       Re: To consider and approve the amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association re:  

  the Objectives of the Company 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 

 

  วาระที ่12  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 Agenda No. 12  Re: To consider other matters, if any 
   

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

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

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

   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)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใด
นอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการ
ตามท่ีเห็นสมควร 
                         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. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ได้
กระท 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 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหตุ 

Remarks 

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื่อ
แยกการลงคะแนนเสียงได ้

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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

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

 

ในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้                                                                                                      
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders 

คร้ังท่ี 2/2554     ในวนัท่ี 6 กนัยายน 2554    เวลา 10.00 น. 
No. 2/2011      on 6

 
September 2011    at 10.00 a.m. 

 

ณ หอ้งสมัมนาบริษทัฯ เลขท่ี 8/88 หมู่ 12 ต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

at the meeting room of the Company, No. 8/88 Moo 12, Tambol Rachathewa, Amphoe Bangplee, Samutprakarn 

Province 
 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

or any adjournment at any date, time and place thereof. 

     

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                            

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

respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                     

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

respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร           

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

respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 
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 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร           

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

respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain 

 

 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                            

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

respects. 

    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

                      Approve         Disapprove                    Abstain  

 

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

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

       เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

          Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 
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ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve          Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

ช่ือกรรมการ                                                                                                                                                           

Director’s name 

      เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง  

         Approve         Disapprove       Abstain 

                                                                        
 
 
 


