
 
 

 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขียนที่  
Written at 
วันที่ เดือน พ.ศ  
Date Month Year 

 

(1)  ข้ำพเจ้ำ  สัญชำต ิ  อยู่บ้ำนเลขที่   
I/We  Nationality  Residing at  

ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) โดยถือหุ้นจ ำนวนทัง้สิน้รวม   หุ้น  

being a shareholder of AMA Marine Public Company Limited, holding the total number of  shares, 

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  เสียง ดังนี ้  
and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุ้นสำมัญ  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ   เสียง  
ordinary share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes, 

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ  - เสียง  
preference share of  shares, and having the right to vote equivalent to  votes. 

    
(3)  ขอมอบฉันทะให้      

Hereby appoint:    

                      (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ  ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์  
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (2)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรือ                (3)      นำย/นำง/นำงสำว  อำยุ   ปี  อยู่บ้ำนเลขที่   
  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  

ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จังหวัด   รหสัไปรษณีย์   
Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

หรือ  นำยเกษม เวชศิลป์ ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ   อำยุ 73 ปี 
or Mr. Kasem Vejasilpa Positions Chairman and Independent Director  Age 73 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1027 ถ.กรุงเทพ – นนทบุรี แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ กรุงเทพฯ 10800 
Residing at           1027 Krung Thep-Nonthaburi Rd., Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, 10800 

หรือ  นำยมำนิต นิธิประทปี ต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  อำยุ 63 ปี 
or Mr. Manit Nitiprateep Positions Independent Director and Chairman of the Audit Committee Age 63 years 

ที่อยู่               เลขที่  5/2238 หมู่ที่ 10 ต.บำงตลำด อ.ปำกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
Residing at           5/2238 Moo.10 Bang Talat, Pak Kret, Nonthaburi 11120 

หรือ  นำยฉัตรชัย ศรีทพิยรำษฎร์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ     อำยุ 49 ปี 
or Mr. Chatchai Sritipphayaraj Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee       Age 49 years 

ที่อยู่               เลขที่ 1/44 หมู่บ้ำนสิทธำรมย์ รีเจนท์ ซ.โพธ์ิแก้ว 3 แยก 18 ถ.ลำดพร้ำว 101 แขวงคลองจั่น เขตบำงกะปิ กรุงเทพมหำนคร 10240 
Residing at           1/44 Regent Village Sittarom Soi Pho Kaeo 3 separate 18 Rd. 101 Klongchan Bangkapi, Bangkok 10240. 

หรือ  นำงทพิวรรณ โพธยำภรณ์ ต ำแหน่ง  กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบ      อำยุ 51 ปี 
or Mrs. Tippawan Potayaporn Positions   Independent Director and Member of the Audit Committee        Age 51 years 

ที่อยู่               เลขที่ 22/15 หมู่ 8 ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110 
Residing at           22/15 Village No.8 Khohong District ,Haiyai ,Songkhla Thailand  90110 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty 
Baht 20) 

สิ่งที่ส่งมำด้วย 11 
Enclosure No. 11 

 
 



 
 

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

ประจ ำปี 2562 ในวันพฤหสับดี ที่ 18 เมษำยน 2562  เวลำ 14:00 น. 
for the Year 2019  on Thursday 18 April 2019   at 14.00 hrs. 

ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือน
ไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

at Le Lotus Room, 2/F, Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at 

any date, time and place thereof.       

(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครัง้นี ้ดังนี ้
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  

วำระที่ 1    พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 19 เมษำยน 2561 
Agenda No. 1         To consider and certify the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on 19 April 2018 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 2    รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและรำยงำนประจ ำปี 2561 
Agenda No. 2         To acknowledge the Company’s operating results and 2018 Annual Report 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3   พจิำรณำอนุมัตงิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบริษัท ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561 

Agenda No. 3         To consider and approve the Company’s Statements of Financial Position and Profit and Loss Statement for the Accounting 

Period ended 31 December 2018 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 4    พจิำรณำอนุมัตกิำรจ่ำยปันผล ประจ ำปี 2561 และกำรจัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำย 
Agenda No. 4 To consider and approve the Dividend Payment for 2018 and the Appropriation of Legal Reserve  

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 5   พจิำรณำอนุมัตกิำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ส่วนที่เหลือจำกกำรจัดสรรเป็นหุ้นปันผล ประจ ำปี 2560 
Agenda No. 5 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital remained after stock dividend allocation of the 

Year 2017 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 



 
 

 

วำระที่ 6    พจิำรณำอนุมัตกิำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 
Agenda No. 6 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the decrease of the 

registered capital 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

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

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 7    พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
Agenda No. 7 To consider and approve the election of directors who will be retired by rotation 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

  กำรแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด  
  Appointing the whole nominated candidates 

  เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 กำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล  
 Appointing an individual nominated candidate  

7.1 นำยฉัตรชัย ศรีทพิยรำษฏร์ 
 Mr. Chatchai Srithippayaraj 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

7.2 นำยพศิำล รัชกจิประกำร 
 Mr. Pisan Ratchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

7.3 นำงสำวภคัจริำ รัชกจิประกำร 
 Ms. Pakjira Ratchakitprakarn 

  เหน็ด้วย   ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่ 8    พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะอนุกรรมกำร ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 8 To consider and approve the remuneration of the Directors and the Sub-committee for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9   พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจ ำปี 2562 
Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of Company’s auditor and fix the remuneration for the year 2019 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

 

 



 
 

วำระที่ 10   พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 10 To consider other matters (if any) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวำระใดที่ไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่ำกำรลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น  
  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) ในกรณีที่ ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีกำรพจิำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำร
ใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 

    

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. 

 
กิจกำรใดที่ ผู้รับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระท ำเองทุกประกำร 
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 
( ) 

 

 

 

 

หมำยเหตุ:     1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สำมำรถ
Remarks             แบ่งแยกจ ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ 

   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. วำระเลือกตัง้กรรมกำรสำมำรถเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

For agenda of the election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominated candidate can be 
appointed. 

3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ ำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 

 
  



 
 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อำม่ำ มำรีน จ ำกัด (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of AMA Marine Public Company Limited 

 

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษำยน 2562 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส ชัน้ 2 โรงแรมสวิส              
โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภเิษก ห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320 หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวัน เวลำ และสถำนที่อื่นด้วย 

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2019, on Thursday 18 April 2019 at 2  p.m. at Le Lotus Room, 2/F, 

Swissotel  Le Concord Bangkok, No. 204, Ratchadapisak Road, Huay Kwang, Huay Kwang, Bangkok 10320, or any adjournment at any date, time and 

place thereof.    
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง…………………………………………….……………………………………………………………………………….. 
Agenda No. Re: 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิำรณำและลงมตแิทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เหน็สมควร 
(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 ดังนี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที่……………………………เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ประจ ำปี 2562 (ต่อ)  
Agenda No.  Re:  To consider and approve the election of the directors in place of the directors who retired by rotation 

for the year 2019 (continued) 
 

ช่ือกรรมกำร .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมกำร  .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 

 

ช่ือกรรมกำร .......................................................................................................... 
Director’s name 

 เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain 


