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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 
 

                                                                                                                                                  
 เขียนที�       
   Written at 

วนัที� เดือน พ.ศ.   
Date Month Year 

(1)   ข้าพเจ้า สญัชาติ อยูบ้่านเลขที� ถนน    
        I/We nationality  reside at Road 
 ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต                           จงัหวดั รหสัไปรษณีย์   
              Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code 
 (2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
       am/are a shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 
           โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม  หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                   เสียง ดงันี Z 
         holding altogether shares, and can cast votes equaling                                   votes as follow: 
 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
 Ordinary shares, which can cast votes equaling   votes, 
(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
               (1)  ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�   ถนน                                                                             

 Name                                                               age                       years, reside at                                             Road 
                   ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                
                   Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code           
               (2)  ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�   ถนน                                                                             
 Name                                                               age                       years, reside at                                            Road 
                    ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                
 Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 
 (3) ชื�อ                                                                     อาย ุ                      ปี     อยู่บ้านเลขที�    ถนน                                                                                  
  Name                                                               age                       years, reside at                                              Road 
                   ตําบล/แขวง                                                    อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์                                                
                  Tambol/Khwaeng                                           Amphur/Khet Province Postal Code 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัอังคารที� 29 มกราคม 2556 
เวลา 10.00 น. ที�ห้องจามจรีุราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที�จะพงึเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
  Anyone of the proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the general meeting of shareholders on Tuesday, January 29, 2013 at 10.00 a.m. at 
Jamjuree Rajawadee Room, Novotel Hotel, located at 333, Srinakarin Road, Nong Bon, Pravet, Bangkok of that will be postponed to other time and venue. 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุในครั Zงนี Z ดงันี Z 
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-     

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื�อวนัศกุร์ที� 27 เมษายน 2555 
Agenda I To approve the minute of  Annual General Meeting of 2012 held on Friday, April 27, 2012 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555  
Agenda II To acknowledge performance of 2012 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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วาระที� 3 พิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัท สําหรับปีสิ Zนสดุวนัที� 30 กนัยายน 2555 
Agenda III To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statement for year ended September 30, 2012 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555  
Agenda IV To approve the legal reserve and dividend payment for year 2012 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 5 พิจารณาอนมุติัการเลือกตั Zงกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
Agenda V To approve the replacement of Directors to vacate 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

� การแต่งตั Zงกรรมการทั Zงชดุ / Appointment of all directors 

 � เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

� การแต่งตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล / Appointment of certain directors 

 1. นายทวีฉัตร   จฬุางกรู 
 Mr. Thaveechat  Jurangkool      

� เห็นด้วย   เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง  เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

2. นายกรกฤช   จฬุางกรู  
  Mr. Kornkrit  Jurangkool 

�  เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

3. นายอภินนัท์  ณ ระนอง 
  Mr. Apinan  Na Ranong 

�  เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
   Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 6 พิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ยประจําปี 2556 
Agenda VI To approve the remuneration of Directors and Sub-committee for year 2013 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 7 พิจารณาอนมุติัการแต่งตั Zงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556 
Agenda VII To approve accounting auditor appointment and audit fee of 2013 to comply with change in fiscal year 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
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วาระที� 8 พิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Zอหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทแก่กรรมการและพนกังานของบริษัท 

ครั Zงที� 1 (ESOP-W1) จํานวน 4,000,000 หน่วย โดยไมคิ่ดมลูค่า 
Agenda VIII To approve the issuance and offering of 4,000,000 warrants at no cost to Directors and Employees of the Company  

under the Employee Stock Options Plan No. 1 (ESOP-W1)  
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 9 พิจารณาอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 8,700,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 268,500,000 บาท เป็น 259,800,000 บาท 
Agenda IX  To approve the decrease 8.7 MB of registered capital, as current capital at 268.5 MB to 259.8 MB  
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 10 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
Agenda X  To approve amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with decrease of registered capital 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 11 พิจารณาอนมุติัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 4,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 259,800,000 บาท เป็น 263,800,000 บาท 
Agenda XI To approve the increase 4.0 MB of registered capital, from 259.8 MB to 263.8 MB 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 12 พิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียน 
Agenda XII To approve amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with increase of registered capital 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 13 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุเพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Zอหุ้นสามญัของบริษัทตามโครงการ ESOP-W1 
Agenda XIII To consider the allocation of newly issued shares to reserve for ESOP-W1 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
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วาระที� 14 พิจารณาอนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ�มวตัถปุระสงค์ 
Agenda XIV To approve the amendment to Article 3 of the Memorandum of Association, requiring additional objectives 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที� 15 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)   
Agenda XV  To consider others (if any) 
�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี Z ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั Zนไมถ่กูต้องและไมไ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า
ในฐานะผู้ ถือหุ้น 
The proxy holder’s vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated 
as my/our, as shareholder. 

(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุ
ไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามเห็นสมควร 
 In case that 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 of addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชมุนั Zน ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves. 

 
 
ลงชื�อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

หมายเหตุ / Remark: 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกตั Zงกรรมการสามารถเลือกตั Zงกรรมการทั Zงชดุหรือเลือกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed. 

3. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้ รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
If there is any agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached supplement to Proxy form B. shall be used. 
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                                                                                                    Proxy Form B. 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 

ALLONGE OF PROXY 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จํากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Thai Steel Cable Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 ในวนัองัคารที�  29  มกราคม  2556 เวลา 10.00 น. ที�ห้องจามจุรีราชาวดี โรงแรมโนโวเทล เลขที� 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน        
เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือที�จะพงึเลื�อนไป ในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

In the annual general meeting of shareholders on Tuesday, January 29, 2013 at 10.00 a.m. at Jamjuree Rajawadee Room, Novotel Hotel, located at 333, Srinakarin 
Road, Nong Bon, Pravet, Bangkok or of that will be postponed to other time and venue. 

วาระที�  เรื�อง    

Agenda number 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที�  เรื�อง    

Agenda number 

�  (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
   (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 
  (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 
� เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 
 Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 

วาระที�  เรื�อง เลือกตั Zงกรรมการ (ต่อ)    

Agenda number To consider electing directors (continued) 

1.  ชื�อกรรมการ        
Name of director  
�  เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
2.  ชื�อกรรมการ        
 Name of director  
�  เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
3.  ชื�อกรรมการ        

Name of director  
�  เห็นด้วย เสียง � ไมเ่ห็นด้วย เสียง � งดออกเสียง    เสียง 

  Approve votes   Disapprove votes  Abstain   votes 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that the content contained in the allonge of proxy form is completely correct and true in all respects. 

 
ลงชื�อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงชื�อ/Signed ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

 

 


