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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B  

  

  เขียนที่………………………………………………………... 
 Made at  

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

 (1) ขาพเจา…………………………………………. สัญชาติ…………………………………………………...…… 

  I/We     Nationality 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………...... ตําบล/แขวง…………………………………………………… 
Residing/ Located at No.  Road   Sub-District 

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด……………………... รหัสไปรษณีย………………………………..………………… 
District    Province   Postal Code 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

 Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม…………………… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………… ….เสียง ดังนี ้
Holding     share which are entitled to cast             votes as follows: 

 หุนสามัญ…………………………… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………………..เสียง 
   Ordinary share   share in total which are entitled to cast                            votes  

 หุนบุริมสิทธิ…………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………………..เสียง 
   Preferred share   share in total which are entitled to cast                            votes 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 I/We wish to appoint  

 1.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 2.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 3.ชื่อ…………………………………………………………………………. อายุ………………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

ปดอากร 

แสตมป 
20 บาท 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B  

  

  เขียนที่………………………………………………………... 
 Made at  

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

 (1) ขาพเจา…………………………………………. สัญชาติ…………………………………………………...…… 

  I/We     Nationality 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………...... ตําบล/แขวง…………………………………………………… 
Residing/ Located at No.  Road   Sub-District 

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด……………………... รหัสไปรษณีย………………………………..………………… 
District    Province   Postal Code 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน) 

 Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited 
โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม…………………… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ……………………………… ….เสียง ดังนี ้
Holding     share which are entitled to cast             votes as follows: 

 หุนสามัญ…………………………… หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………………..เสียง 
   Ordinary share   share in total which are entitled to cast                            votes  

 หุนบุริมสิทธิ…………………………หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………………………………..เสียง 
   Preferred share   share in total which are entitled to cast                            votes 

(3) ขอมอบฉันทะให 
 I/We wish to appoint  

 1.ชื่อ…………………………………………………………………………. อาย…ุ……………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 2.ชื่อ…………………………………………………………………………. อาย…ุ……………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

 3.ชื่อ…………………………………………………………………………. อาย…ุ……………………………………ปี 
   Name        Age            Years 

อยูบานเลขที่…………………………. ถนน……………………….. ตําบล/แขวง……………………………………………………. 
Residing/ Located at No  Road   Sub-District   

อําเภอ/ เขต………………………….. จังหวัด…………………….. รหัสไปรษณีย………………………………………………….. 
District    Province   Postal Code 

ปดอากร 

แสตมป 
20 บาท 
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 4.ชื่อ   นายธนะชัย สันตชิัยกูล                      อายุ              65                       ป ี
   Name   Mr.Thanachai Santichaikul     Age  65          Years 

อยูบานเลขที่ 46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1           ถนน………..…ตําบล/แขวง      ประเวศ                                        . 
Residing/ Located at No. 46 Soi Phattanakan Junction 1 Road   Sub-District Prawet   

อําเภอ/ เขต  ประเวศ               จังหวัด กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย    10250                               . 
District  Prawet  Province  Bangkok    Postal Code  10250 

 5.ชื่อ   นายศักรินทร  ภมูิรตัน                อายุ              70                      ป ี
   Name   Mr. Sakarindr Bhumiratana     Age  70          Years 

อยูบานเลขที่    10  ซอยประชญัคดี 2       ถนน             ตําบล/แขวง     คลองตันเหนือ                     .                   
Residing/ Located at No 10   Soi Prachankhadi  Road       Sub-District  Khlong Tan Nuea 

อําเภอ/ เขต  วัฒนา           จังหวัด  กรุงเทพมหานคร         รหัสไปรษณีย   10110                             . 
District  Watthana  Province   Bangkok      Postal Code 10110 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนประจําปี 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร กรุงเทพ 
เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อื่นดวย 

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 23 

July 2020 at 09.00 a.m. at Convention Hall, The Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, 

Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุครั้งนี้ ดังนี ้
              I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:  

วาระที� 1  พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจําปี 2562 
Agenda No.1 To acknowledge the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders. 

วาระที� 2  พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัสําหรับรอบปีบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
Agenda No.2 To acknowledge the Company’s operating result for the fiscal year ended as at 31 March 2020 

วาระที� 3  พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินรวมของบริษทัสําหรับรอบปีบญัชส้ิีนสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 
Agenda No.3 To consider and approve the audited consolidated financial statements in respect of the fiscal year ended as at 31 

March 2020 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain  
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วาระที� 4 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิกําไรสวนหนึ่งเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายปนผลสําหรับผล
ดําเนินงานสําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

Agenda No.4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserved and the distribution of dividend derived from 

the operating results in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2020.   
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

      Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที� 5  พิจารณาและอนุมตัิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 

       การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
       Appointment of all directors 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

       การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
     Appointment of any director(s) 

     ชื่อกรรมการ นายชยัวฒัน อัศวินทรางกูร 
     Name of Director: Mr. Chaiwat Atsawintarangkun 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

     ชื่อกรรมการ นายภวฒัน วทิูรปกรณ 
     Name of Director:  Mr. Pawat Vitoorapakorn 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain 

     ชื่อกรรมการ นายเอกวัฒน วิทูรปกรณ-  
     Name of Director: Mr. Ekawat Vitoorapakorn 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที� 6  พิจารณาและอนุมตัิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda No.6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที� 7  พิจารณาและอนุมตัิการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditor’s remuneration 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที� 8  พิจารณาและอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมขอบังคบัของบริษัท  
Agenda No.8 To consider and approve the amendments pf the Company’s Articles of Association. 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที� 4 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิกําไรสวนหนึ่งเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายปนผลสําหรับผล
ดําเนินงานสําหรับรอบปบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

Agenda No.4 To consider and approve the appropriation of profit as legal reserved and the distribution of dividend derived from 

the operating results in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2020.   
  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

      Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที� 5  พิจารณาและอนุมตัิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
Agenda No.5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation 

       การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด 
       Appointment of all directors 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

       การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
     Appointment of any director(s) 

     ชื่อกรรมการ นายชยัวฒัน อัศวินทรางกูร 
     Name of Director: Mr. Chaiwat Atsawintarangkun 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

     ชื่อกรรมการ นายภวฒัน วทิูรปกรณ 
     Name of Director:  Mr. Pawat Vitoorapakorn 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain 

     ชื่อกรรมการ นายเอกวัฒน วิทูรปกรณ-  
     Name of Director: Mr. Ekawat Vitoorapakorn 

     เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
     Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที� 6  พิจารณาและอนุมตัิการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda No.6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที� 7  พิจารณาและอนุมตัิการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบญัชี  
Agenda No.7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditor’s remuneration 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที� 8  พิจารณาและอนุมตัิการแกไขเพิม่เติมขอบังคบัของบริษัท  
Agenda No.8 To consider and approve the amendments pf the Company’s Articles of Association. 

      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที� 9  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No.9 Other business (if any) 
      เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

          Approve   Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes 

are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร    

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on 

any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast 

the votes on my/our behalf at his/her own discretion. 
 
 กิจการใดที่ผูรบัมอบฉันทะกระทาํไปในการประชมุ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects. 

 
 ลงชื่อ/Signed                                            ผูมอบฉันทะ/ Grantor 

       (                                           )                      

 ลงชื่อ/Signed                                            ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

          (                                            )                

 ลงชื่อ/Signed                                             ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy 

          (                                            )                        
                                            ลงชื่อ/Signed                                             ผูรับมอบฉันทะ/ Proxy  

                  (                                             ) 

 

หมายเหต/ุRemark: 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรบัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได  
A Shareholder nay grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several 

portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.  

2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointment the entire board or any director(s).  

3. ในกรณีทีม่ีวาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the 

Attachment to Proxy Form B.  
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ATTACHMENT TO PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บรษิัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of The Eastern Polymer Group Public Company Limited 

 
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล โรงแรม ดิ 
แอมบาสซาเดอร กรุงเทพ เลขที่ 171 ซอยสุขมุวทิ 11 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

For the 2020 Annual General Meeting of  Shareholders to be held  on 23 July, 2020 at 09.00 a.m. at  Convention Hall ,The 

Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such 

other date, time and place as may be adjourned. 

 
วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ATTACHMENT TO PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บรษิัท อีสเทิรนโพลีเมอร กรุป จํากัด (มหาชน)  
A proxy is granted by a shareholder of The Eastern Polymer Group Public Company Limited 

 
 การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ หองคอนเวนชั่น ฮอลล โรงแรม ดิ 
แอมบาสซาเดอร กรุงเทพ เลขที่ 171 ซอยสุขมุวทิ 11 ถนนสุขมุวทิ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา  กรุงเทพมหานคร 10110  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

For the 2020 Annual General Meeting of  Shareholders to be held  on 23 July, 2020 at 09.00 a.m. at  Convention Hall ,The 

Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such 

other date, time and place as may be adjourned. 

 
วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
 

 

 

 

 

ส่ิงที่สงมาด้วย หมายเลข 10 
Enclosure No. 10 

วาระที่……… เรื่อง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของข้าพเจา้ ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นด้วย   ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง..........................................................................................................................................  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของข้าพเจา้ ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นด้วย   ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของข้าพเจา้ ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นด้วย   ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง........................................................................................................................... ...............  
Agenda           Re: 

(ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion  

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของข้าพเจา้ ดังนี ้ 
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions 

เห็นด้วย   ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่……… เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ตอ).  
Agenda           Re: 

ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เห็นด้วย   ไมเห็นด้วย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 
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ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 
ชื่อกรรมการ .............................................................................................................. 
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve    Disapprove  Abstain 

 

ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove  Abstain 

 

ชื่อกรรมการ ..............................................................................................................  
Name of Director 

เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 Approve    Disapprove  Abstain 
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