
 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

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

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

เขียนที ่      
Written at 
วันที่              เดือน          พ.ศ.         
Date Month Year 

 
(1) ข้ำพเจ้ำ                                                             สัญชำติ   
     I/We                            Nationality   

อยู่บ้ำนเลขท่ี                         ถนน                        ต ำบล/แขวง                          
Reside at          Road                   Tambol/Khwaeng  
อ ำเภอ/เขต                                 จังหวัด                                         รหัสไปรษณีย์             
Amphoe/Khet                         Province                                       Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน)  
being a shareholder of SPCG Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ ำนวนทั้งสิ้นรวม                     หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                  เสียง ดังนี้  
holding the total amount of     shares, and having the right to vote equal to        votes 
as follows: 
  หุ้นสำมัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                           เสียง 
 ordinary share shares, having the right to vote equal to             votes, 
 หุ้นบุริมสิทธิ                                     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ                          เสียง 
 preference share shares, having the right to vote equal to             votes. 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
(1)                             อำยุ          ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 
 

 
(ปิดอำกร
แสตมป์) 
20 บำท 
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(2)                             อำยุ          ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต   
Road            Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 

(3)                             อำยุ          ปี อยู่บ้ำนเลขท่ี                 
       age  years, reside at 

ถนน                            ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต   
Road           Tambol/Khwaeng    Amphoe/Khet  
จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                                                                
Province                Postal Code                                                            

 นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 63 ปี                
อยู่บ้ำนเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต ำบลบำงคูวัด อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสีย
พิเศษในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

Mr.Wanchai Lawattanatrakul Position Independent Director and Chairperson of the 
Audit Committee, age 63 years, resides at 99/80 Moo 8, Bang Khu Wat, Amphoe Mueang 
Pathum Thani, Pathum Thani Province, 12000 who has no special interest in the agenda 
proposed in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 

 หรือนำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 55 ปี             
อยู่บ้ำนเลขที่ 366/7 หมู่ที่  2 ต ำบลสุรศักดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี  20110 ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ             
ในวำระท่ีเสนอในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 

or Mr. Apichat Limsethanuwat Position Independent Director and Member of the 
Audit Committee, age 55 years, resides at 366/7 Moo 2, Tambon Surasak, Amphoe Sriracha, 
Chonburi province 20110, who has no special interest in the agenda proposed in the 
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้ำพเจ้ำในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2564 ในวันศุกร์ที่  15 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น.                 
ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท    
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย 

Only one of the above to be my/our proxy holder to attend and vote on my behalf              
at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Friday, January 15, 2021 
at 09.30 hrs. at Fuji Grand Ballroom, 4th Floor, Hotel Nikko Bangkok, No. 27 Soi Sukhumvit 55 
(Thonglor), Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110. or at any adjournment 
thereof.  
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 (4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุม
 เม่ือวันที ่11 พฤษภาคม 2563 
Agenda 1: To consider and ratify the minutes of the Annual General 

Meeting of Shareholders for the year 2020 held on May 11, 
2020. 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับใช้ใน
พื้นที่เมืองใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“EEC”) ก าลังการผลิตติดตั้ง
รวมไม่น้อยกว่า 500 เมกะวัตต์ (“โครงการฯ”) ผ่านบริษัท เซท เอนเนอยี 
จ ากัด (“Set Energy”) และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business 
Transfer) ของบริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40   
ในบริษัท เซท เอนเนอยี จ ากัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของ
บริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และทั้งการลงทุน                 
ในโครงการฯ และการเข้ารับโอนกิจการทั้งหมด เข้าข่ายเป็นรายการได้มา         
ซึ่งทรัพย์สิน 

Agenda 2:  To consider and approve the investment of solar farm project in 
the new city area of Eastern Economic Corridor (“EEC”) which has 
a production capacity not less than 500 MW through SET Energy 
Co., Ltd. And the Entire Business Transfer from Mitsu Power 
Group Co., Ltd. which holds 40% of shares in SET Energy Co., Ltd. 
Which constitutes a purchase or acceptance of transfer of 
business of other companies to the Company under Section 107 
(2) (b) of the Public Limited Companies Act 2535 (including the 
amendments) and both investment in the project and the Entire 
Business Transfer as an acquisition of assets.  
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  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she 

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย เป็นผู้ด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระท่ี 2  

Agenda 3:  To consider and approve an authorization of the board of 
directors and/ or the managing director and/ or any person 
who is assigned by the board of directors and/ or the 
managing director to carry out actions stipulated in Agenda 2. 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้         
น าออกจ าหน่าย จ านวน 42,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

Agenda 4:  To consider and approve a capital reduction of the Company by 
eliminating 42,399,000 unissued ordinary shares with par value of 
THB 1 per share and an amendment to Clause 4. Registered 
Capital of the Company’s Memorandum of Association 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญ           
เพิ่มทุนจ านวน 179,199,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 

Agenda 5:  To consider and approve a capital increase of the Company           
by issuing increased ordinary shares, amount of 179,199,000 
shares with its par value of THB 1.00 and an amendment to 
Clause 4. Registered Capital of the Company’s Memorandum of 
Association. 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
 

 วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 81,800,000 หุ้น มูลค่า          
ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) โดยจัดสรรให้บริษัท มิตซู เพาเวอร์ กรุ๊ป จ ากัด (“Mitsu”)          
ในราคาหุ้นละ 22.00 บาท เพื่อช าระมูลค่ากิจการทั้งหมดของ Mitsu 

Agenda 6:  To consider and approve the share allotment of Private 
Placement, in the number of not exceeding 81,800,000 shares 
with a par value of THB 1.00 each, offered to Mitsu Power 
Group Co., Ltd. (“Mitsu”) with value of THB 22 .00 per share for 
the payment of EBT from Mitsu. 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ านวนไม่เกิน 
97,399,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

Agenda 7:  To consider and approve of share allotment of General 
Mandate, not exceeding 97,399,000 shares with par value of 
THB 1.00, for proposing to Private Placement. 

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

may deem appropriate in all respects. 

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

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) 

Agenda 8:  To consider and approve an amendment to the Company’s 
Objectives and Clause 3. Objectives of the Company’s 
Memorandum of Association to be in line with the Entire 
Business Transfer. 

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

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

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

 Approve Disapprove    Abstain 

 วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9: Other businesses (if any) 

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

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

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

 Approve Disapprove    Abstain 
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(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้           
ให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น 

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) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำร
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้
ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร 

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. 

กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่
ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 

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 
 (                                    ) 
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หมายเหตุ: 
Remarks: 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพ่ือแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 
 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.  ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพ่ิมเติมได้

ในใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ 
 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. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสพีซีจี จ ำกัด (มหำชน) ในกำรประชุม วิสำมัญ               
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่  15 มกรำคม 2564 เวลำ 09.30 น. ณ ห้องฟูจิ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 
โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพ เลขที่ 27 ซอยสุขุมวิท55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ 
กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย  

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited.               
In the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 on Friday, 
January 15, 2021 at 09.30 hrs. at Fuji Grand Ballroom, 4th Floor, Hotel Nikko Bangkok, No. 27              
Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok 10110 or at 
any adjournment thereof. 

 วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

วำระท่ี                      เรื่อง   
Agenda No.          Re:  

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

may deem appropriate in all respects. 
 (ข) ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

 


