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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 

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

เขียนที่.................................................... 
  Written at  

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

(1)  ข้ำพเจ้ำ................................................................ . สัญชำติ................................................................... 
 I / We                                                 Nationality 
อยู่บ้ำนเลขท่ี...............ถนน...............................ต ำบล/แขวง........... .....................อ ำเภอ/เขต...............................  
Residing at No. Road  Tambon/Khwaeng  Amphur/Khet 
จังหวัด..................................................................รหัสไปรษณีย์………………………………………………………...………… 
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 
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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                                                            หรือ 
Province                Postal Code                                                             or 

 นำยวันชัย หล่อวัฒนตระกูล ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 63 ปี                
อยู่บ้ำนเลขที่ 99/80 หมู่ที่ 8 ต ำบลบำงคูวัด อ ำเภอเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 12000 ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษ
ในวำระที่ 5 วำระที่ 6 และวำระที่ 7 ที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 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 special interest in the agenda 5    agenda 6 and 
agenda 7 proposed in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021. 

 หรือนำยอภิชำติ ลิ้มเศรษฐำนุวัต ต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ อำยุ 55 ปี             
อยู่บ้ำนเลขท่ี 366/7 หมู่ที่ 2 ต ำบลสุรศักดิ์ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20110 ซ่ึงมีส่วนได้เสียพิเศษในวำระที่ 5 
และวำระที่ 6 ที่เสนอในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 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 special interest in the agenda 5 and agenda 6 proposed in the Annual 
General Meeting of Shareholders for the year 2021. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพ่ือเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ข้ำพเจ้ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวันจันทร์ที่  19 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น.                      
ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบำสซำเดอร์  เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 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 Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, April 19, 2021 at 
14 . 0 0  hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171 Soi Sukhumvit 11, 
Watthana, 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  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุม
 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 
Agenda 1: To consider and approve the minutes of the Extraordinary 

General Meeting of Shareholders no. 1/2021 held on Friday, 
January 15, 2021. 

  (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  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 

Agenda 2:  To acknowledge the Report of the Board of Directors of the 
Company's operating results for the year 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 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 
2563 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda 3:  To consider and approve the consolidated financial statements 
and the Company’s financial statements for the fiscal period 
ended on December 31, 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. 
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  (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  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
2563 

Agenda 4:  To consider and approve the appropriation and dividend payment 
from the Company’s operating results for the year 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 5  พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประจ าปี 2564 

Agenda 5:  To consider and approve the remuneration of Directors, the 
Audit Committee, and the Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance Committee for the year 2021. 

  (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  พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (โบนัส) ประจ าปี 2563 
Agenda 6:  To consider and approve the Directors’ Remuneration (Bonus) 

for the year 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. 
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  (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 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

Agenda 7:  To consider and approve the appointment of directors who will 
be retire by rotation at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2021. 

  (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 

  กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
Vote for all nominees as a whole 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

  กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Vote for an individual nominee 

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล 
Mr. Wanchai Lawattanatrakul 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นายวิทูร มโนมัยกุล 
Mr. Withoon Manomaikul  

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 

นางนรินพร มาลาศรี 
Mrs. Narinporn Malasri 

    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 Approve Disapprove    Abstain 
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 วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda 8:  To consider and approve the appointment of auditors and the 

auditors’ remuneration for the year 2021. 
  (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 

(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 
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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: 
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.  ในกรณีที่มีวำระท่ีจะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น 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) ในกำรประชุมสำมัญ                
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564  ในวันจันทร์ที่ 19 เมษำยน 2564 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น เอบี ชั้น 1 โรงแรม            
แอมบำสซำเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป          
ในวัน เวลำ และสถำนที่อ่ืนด้วย  

The appointment of proxy by the shareholder of SPCG Public Company Limited.               
In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on Monday, 
April 19, 2021 at 14 . 0 0  hrs. at Convention Room AB, Floor 1, the Ambassador Hotel No. 171              
Soi Sukhumvit 11, Watthana, 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 

 


