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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่               
Shareholder Registration Number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date          Month              Year 

 

(1) ขาพเจา                 สัญชาติ     อยูเลขที่                   ซอย   
 I/We    Nationality   Residing/located at no.         Soi 

 ถนน   ตําบล/แขวง                อาํเภอ/เขต      จังหวัด      
 Road  Tambol/Subdistrict                Amphur/District      Province 

 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม               หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง ดังนี้ 
          holding the total number of                              shares       and have the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
  Ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุนบุริมสิทธิ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       Preference share              shares     and have the rights to vote equal to                 votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                   อาย ุ           ป อยูบานเลขที ่                 
Name                                               age            years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                   อาย ุ          ป อยูบานเลขที่                   
Name      age          years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons 
 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเครือ่งหมาย  ที ่ 
 1. ระบุชือ่ผูรับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



 

 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ ์Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/or 

 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรือ/or 

 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit Chindavanig 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 15 ของหนังสือเชิญประชุม 

สามัญผูถือหุน ประจําป 2563) (Profiles of the Independent Directors of the Company 

are specified in the Attachment No. 15 of the Notice of the 2020 Annual General 

Meeting of Shareholders) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ 

ที่ไมสามารถเขาประชุม 

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the Meeting, the other 

members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors 

who is unable to attend the Meeting. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท  

ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย  

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 

Thursday, August 13, 2020 at 2 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 

New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may 

be held.  
 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที ่1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ (ถามี) 

Agenda 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 

 (ไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.)  

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019    

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

กรณเีลือกขอ 2. กรุณาทําเครื่องหมาย  
ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 



 

 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562   

Agenda 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2019  

 (ไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2019, 

audited by the Certified Public Accountant  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit to be a reserve fund and no dividend payment 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2563  

Agenda 6 To consider the election of Director in replacement of director who is retiring by rotation for the Year 2020  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

The election of the individual director, namely;  

1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล / 1. Dr. Narong Sirilertworakul 

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย / 2. Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.  

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 



 

 

3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ ์/ 3. Ms. Tanwadee Wongterarit 

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร / 4. Mr. Sahas Treetipbut 

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

Agenda 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the Year 2020  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ 

เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสต (“ธุรกรรมกองทรัสต”)  
Agenda 9  To consider and approve the Company to establish the Real Estate Investment (the “REIT”) and to 

approve the Company to enter into transactions with the REIT (the “REIT Transactions”)  

วาระที่ 9.1  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  

Agenda 9.1 To consider and approve the Disposal of Assets Transaction 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 

 

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  

Agenda 9.2 To consider and approve the Acquisition of Assets Transaction 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยเขาทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

Agenda 9.3 To consider and approve the Company and/or its subsidiaries to enter into and sign on the agreement and other 

relevant documents relating to the REIT Transactions. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา 

เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

Agenda 9.4 To consider and approve the Board of Directors and/or its Designees to obtain authorization to consider, 

negotiate, approve, sign and/or take any necessary actions that relating to the REIT Transactions. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข

เพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท  

Agenda 10 To approve the amendment of the Company's objectives and Article 3 of the Memorandum of Association. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 



 

 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่11 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 11 Other matters. (If any) 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ

ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 

incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ

เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 

my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

Shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. Shareholder cannot 

split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 

Proxy Form B. provided. 



 

 

ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด )มหาชน(  

A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, August 13, 2020 at 2 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit 

Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, 

Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be held. 

 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 

 

 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

 


