
 
 

 
 

หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนท่ี     

 Written at 
 วนัท่ี                 เดือน                    พ.ศ.   

  Date       Month  Year 
 

(1)        ข้าพเจ้า        สญัชาติ     
I/ We        nationality  

 สํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี            
 The register’s office           

ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั        

as being the custodian of 

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท กรุ๊ปลีส จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to                                 votes as follows: 

หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง  
ordinary share     shares   and having the right to vote equals to    votes 
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
preference share    shares  and having the right to vote equals to   votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้    (โปรดทําเคร่ืองหมายหน้าช่ือผู้ รับมอบฉนัทะเพียงช่ือเดียว) 

 Hereby appoint    (Mark only one proxy) 
 

   1.  ช่ือ………………………………………………………………..……………………………………………..อาย…ุ……………ปี 

 Name    Age 

ท่ีอยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 

 Residing/Located at  

   2.  นายโศณิต พิชญางกรู  กรรมการอิสระ  อาย ุ 65  ปี 

 Mr. Sonit Pichyangkul    Independent Director  Age 65 Years 

 ท่ีอยู่  36/1 ลาดพร้าว ซ. 8  แขวงจอมพล เขตจตจุกัร  กรุงเทพฯ 10900  

 Residing at 36/1 Ladprao Soi 8, Jompol, Chatuchak, Bangkok 10900   

 

   3. นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  กรรมการอิสระ  อาย ุ 47 ปี 

 Mr. Krit Phanrattanamala  Independent Director Age  47 Years 

 ท่ีอยู่ 222/58 ถนนราชพฤาษ์  แขวงบางรักน้อย  เขตเมืองนนทบรีุ นนทบรีุ 11000  

 Residing at 222/58 Rajapruek Rd.,Bangrak-noi, Muang Nontaburi 11000 

 

   4. นายพลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช  กรรมการอิสระ  อาย ุ 47  ปี 

Mr. Pholdej Therdphithakvanij   Independent Director  Age 47 Years 

 ท่ีอยู่ 318/1 ถนนจนัทน์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120  

     Residing at 318/1 Chan Rd., Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   
 

สาํหรับกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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หมายเหตุ   กรรมการอิสระทุกท่านที่ระบุข้างตัน เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ 9 เร่ืองพจิาณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

Remark    All of the above Independent Directors have conflict of interest in agenda 9 : Remunerations of Directors and Audit Committee  

คนใดคนหนึง่เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี  
2559 ในวนัพฤหสับท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขท่ี 99 ถนนกําแพงเพชร 6  หลกัสี่ ดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders FY2016 on Thursday 28  April, 
2016, at 10.00 a.m., at Magic 2 Room 2nd fl., Miracle Grand Convention Hotel, No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak si, Don muang,  
Bangkok or at any adjournment thereof. 

 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I / We hereby appoint the proxy to Vote for me/us in this meeting as follows:   
มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 

มอบฉนัทะบางสว่นคือ 
Grant partial shares of  
 

�� หุ้นสามญั    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง  
ordinary share     shares    and have the right to vote equal to                   votes 

� หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
preference share      shares  and have the right to vote equal to                    votes 

รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด    เสียง 
Total voting rights        votes 

 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
 

วาระที่ 3 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 เม่ือวนัที่ 27 เมษายน 2558 
Agenda No. 3 To certify the Minutes of the AGM FY2015 held on 27 April, 2015 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ……………….. เสียง   ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง ........................เสยีง  

Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes    Abstain………........……….votes
                    

วาระที่ 4 พจิารณารับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และอนุมัต ิงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงาน

ของผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
Agenda No. 4 To acknowledge the Directors’ Annual Report and approve the audited balance sheet and income 

statements including the auditor’s report ending 31st December, 2015  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรกาํไรเพื่อสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล ประจาํปี 2558 

Agenda No. 5 To consider and approve the allocation of profit for legal reserve and the dividend payment for 

FY2015 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  

              

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda No. 6 To consider and approve the re-election of directors who retired by rotation  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  To elect directors as a whole            
   เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
                 

               การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        To elect each director individually 

6.1  นายทตัซยึะ โคโนชิตะ  ในตําแหน่ง กรรมการ 
  Mr. Tatsuya Konoshita  in position of Director 

     
    เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

 6.2  นายกฤษณ์ พนัธ์รัตนมาลา  ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
   Mr. Krit  Phanratanamala  in position of Independent Director 

 
    เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

6.3 ดร.พลเดช เทอดพิทกัษ์วานิช  ในตําแหน่ง กรรมการอิสระ  
Dr.Pholdej Therdphithakvanij Ph.D in position of  Independent Director   

 
    เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัต ิการเพิ่มเตมิจาํนวนผู้ที่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัท และแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

Agenda No. 7 To consider and approve the increasing number of the Board of Directors and appointment of new 

Directors 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  To elect directors as a whole 
    เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

               การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        To elect each director individually 
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7.1 นายแพทริค ที ฟิชเชอร์  ในตําแหน่ง กรรมการ  
Mr. Patrick T. Fisher in position of  Director   

     
    เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสยีง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

7.2  นายริกิ  อิชิกามิ ในตําแหน่ง กรรมการ 
 Mr. Riki  Ishigami  in position of Director    

 
   เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
               

7.3  นายยซูเุกะ  โคซมูะ ในตําแหน่ง กรรมการ 
   Mr. Yusuke Kozuma  in position of Director 

 
   เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
7.4  นายเรจิส มาแตง็  ในตําแหน่ง กรรมการ  

     Mr. Regis Martin  in position of Director  
        
 

   เหน็ด้วย ………………… เสียง     ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

         Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes 
 

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2559 

Agenda No. 8 To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for 

FY2016 
 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง         งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                
                                    

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบสาํหรับปี 2559 

Agenda No.9 To consider and approve the remunerations of the Board of Directors and the Audit Committee for FY2016 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง     งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                
                                 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงนิในการออกหุ้นกู้  ซึ่งเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 

1/2556 เม่ือวันที่ 8 พฤศจกิายน 2556  
Agenda No. 10  To consider and approve the increasing the increasing size of Debenture which was originally approved 

by the EGM No. 1/2013 held on 8 November, 2013  

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
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  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง     งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes  
 
วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.11 To consider any other business (if any) 
 

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ด้วย ………………… เสียง    ไมเ่หน็ด้วย.........................เสียง    งดออกเสียง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes   Abstain…………………..votes  
   
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

the vote of the Shareholder.    
(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(6) In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 

except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
(         ) 

 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 
 

 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
หมายเหตุ / Remark 
 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ

ฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้   

1. The Proxy Form C. is used only in the case that the shareholders whose name appear in the registration book are foreign investors who appoint the Custodian in 

Thailand to be the depositary and the custodian of their shares only   

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

 (1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธรุกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
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2. The required documents for the proxy are: 
 (1) Power of Attorney from the shareholder appointing the Custodian to sign the proxy on their behalf 
 (2) Certified letter to certify that the designated signer has the Custodian Business License 
3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ

หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  
3.  The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies 

to vote separately 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล    
4. The election of directors can be done as a whole or to elect each director individually  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตาม

แนบ   
5.  In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Annex to the Proxy Form C as 

enclosed 
 

 
  

6 

 



 
ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Annex to the Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท  กรุ๊ปลสี จํากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ในวนัท่ี 28 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 
99       ถนน กําแพงเพชร 6 หลกัสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders 2016 on 28 April, 2016, at 10.00 a.m., at Magic 2 Room, 2 nd fl., Miracle 
Grand Convention Hotel No. 99 Khampang Phet 6 Road, Lak si, Don Muang, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 
   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
 

วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
 
วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
วาระที ่    เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ 
Agenda  Re :  
 ชือ่กรรมการ .................................................... 

   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
 ชือ่กรรมการ .................................................... 

   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
 ชือ่กรรมการ .................................................... 

   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง    งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes         Abstain…………………..votes                  
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