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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(Proxy Form A.)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัว่ ไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.......................................................

เขียนที…
่ …………………………………..………

Shareholder’s Registration No.

Written at

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……..…..
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………….……………….…. สัญชาติ…………..…..……………………..
I/We
nationality
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..…… ถนน…………………………………… ตาบล/แขวง………………………………….
residing at

Road

Tambol / Sub-District

อาเภอ/เขต…………..………….….…. จังหวัด………….…….…………… รหัสไปรษณีย์...…..………………..
Amphur / District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

being a shareholder of Asia Green Energy Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………..……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

หุ้นสามัญ……………………………หุ้น
ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ……………….….…..…หุ้น
preferred share

shares

votes as follows

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….……………เสียง

and have the right to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….…เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

................................................................. อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Age

Years Residing at house#

ถนน....................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต........................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์...................................... หรือ
Province

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
Mr. Apisit Rujikeatkamjorn

Post Code

or

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 984/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
Residing at house# 984/55 Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 or

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ แยก 9-10 ถนนพัฒนาการ ซอย 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
Residing at house# 6 Phasuk Village, Soi Pattanakarn Junction 9-10, Pattanakarn Soi 65, Pravet

กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
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Bangkok 10250 or

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

อายุ 59 ปี

Age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 256/25 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 32/3 ถนนรามคาแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
Residing at house# 256/25 Summakorn Village, Soi 32/3, Ramkumhaeng 112 Rd., Saphan Sung,

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
Bangkok 10240 or

นายอาพัน ยศอมรสุนทร

Mr. Amphan Yosamornsuntorn

อายุ 57 ปี

Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 222/55 ซอยยศเส ถนนบารุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Residing at house# 222/55 Soi Yodse, Bamrungmuang Rd., Thep Sirin, Pom Prab Suttru Phai,

กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ
Bangkok 10100 or

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Ms. Pinmanee Makmontana

อายุ 51 ปี

Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at house# 3739/63 Soi Wat Pai Ngeon, Chan Road, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแม่น้า รามา
ดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the
year 2016 on Thursday April 28, 2016 at 2.00 p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom
2nd Floor, No. 2074 Chareonkrung Road Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ / Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
หมายเหตุ / Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(Proxy Form B.)
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.......................................................

เขียนที…
่ …………………………………..………

Shareholder’s Registration No.

Written at

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……..…..
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………….……………….…. สัญชาติ…………..…..……………………..
I/We
nationality
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..…… ถนน…………………………………… ตาบล/แขวง………………………………….
residing at

Road

Tambol / Sub-District

อาเภอ/เขต…………..………….….…. จังหวัด………….…….…………… รหัสไปรษณีย์...…..………………..
Amphur / District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

being a shareholder of Asia Green Energy Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………..……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

หุ้นสามัญ……………………………หุ้น
ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ……………….……..…หุ้น
preferred share

shares

votes as follows

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….……………เสียง

and have the right to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….…เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

................................................................. อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Age

Years Residing at house#

ถนน....................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต........................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์...................................... หรือ
Province

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
Mr. Apisit Rujikeatkamjorn

Post Code

or

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 984/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
Residing at house# 984/55 Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 or

พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ แยก 9-10 ถนนพัฒนาการ ซอย 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
Residing at house# 6 Phasuk Village, Soi Pattanakarn Junction 9-10, Pattanakarn Soi 65, Pravet

กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
Bangkok 10250 or
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นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

อายุ 59 ปี

Age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 256/25 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 32/3 ถนนรามคาแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
Residing at house# 256/25 Summakorn Village, Soi 32/3, Ramkumhaeng 112 Rd., Saphan Sung,

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
Bangkok 10240 or

นายอาพัน ยศอมรสุนทร

Mr. Amphan Yosamornsuntorn

อายุ 57 ปี

Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 222/55 ซอยยศเส ถนนบารุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Residing at house# 222/55 Soi Yodse, Bamrungmuang Rd., Thep Sirin, Pom Prab Suttru Phai,

กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ
Bangkok 10100 or

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Ms. Pinmanee Makmontana

อายุ 51 ปี

Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at house# 3739/63 Soi Wat Pai Ngeon, Chan Road, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแม่น้า รามา
ดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the
year 2016 on Thursday April 28, 2016 at 2.00 p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom
2nd Floor, No. 2074 Chareonkrung Road Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2558
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015
held on April 24, 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
Agenda 2 To acknowledge the Board of Director’s report about the operating result for the year 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลดาเนินงานปี 2558
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profits and dividend payment from the
operating result of year 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of Directors in replacement of those who retired
by rotation
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the reappointment of all directors
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the reappointment of each director listed below
1. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
Mr. Thawatchai Vorawandthanachai
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
2. นายอาพัน ยศอมรสุนทร
Mr. Amphan Yosamornsuntorn
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Miss Pinmanee Makmontana
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
Agenda 6 To consider and approve the Director’s remuneration for the year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the auditing fee for the
year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Others (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is
not correct nor the my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ป ระชุม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ อ งที่ ระบุ ไว้ ข้า งต้ น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my/our intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition
thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ / Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case, there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such
agenda in the Annex of this proxy.
49

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Annex)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม สามัญประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment, on behalf of Asia Green Energy Public Company Limited’s shareholder, to attend and vote on my/our
behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 on Thursday April 28, 2016 at 2.00
p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom 2nd Floor, No. 2074 Charoenkrung Road,
Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
(Proxy Form C.)
-------------------------------------แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.......................................................

เขียนที…
่ …………………………………..………

Shareholder’s Registration No.

Written at

วันที่……….เดือน………………….พ.ศ……..…..
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า………………………………………….………………………………………………………………..….
I/We
nationality
สานักงานตั้งอยู่เลขที…
่ ……..…… ถนน…………………..…..…… ตาบล/แขวง……….……………………….
Office Address

Road

Tambol / Sub-District

อาเภอ/เขต…………..………….….…. จังหวัด………….…….…………… รหัสไปรษณีย์...…..………………..
Amphur / District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ……………………..……………………..
on behalf of being the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)

being a shareholder of Asia Green Energy Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………..……...หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………….......เสียง ดังนี้
holding the total amount of

shares and have the right to vote equal to

หุ้นสามัญ……………………………หุ้น
ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ……………….……..…หุ้น
preferred share

shares

votes as follows

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………….……………เสียง

and have the right to vote equal to

votes

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………….…เสียง

and have the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

................................................................. อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขที่........................................
Age

Years Residing at house#

ถนน....................................... ตาบล/แขวง.................................... อาเภอ/เขต........................................
Road

Sub-District

District

จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์...................................... หรือ
Province

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกาจร
Mr. Apisit Rujikeatkamjorn

Post Code

or

อายุ 71 ปี

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 984/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ
Residing at house# 984/55 Rama 3 Rd., Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120 or
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พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

อายุ 71 ปี

Pol.Gen. Boonpen Bumpenboon

Age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ แยก 9-10 ถนนพัฒนาการ ซอย 65 แขวงประเวศ เขตประเวศ
Residing at house# 6 Phasuk Village, Soi Pattanakarn Junction 9-10, Pattanakarn Soi 65, Pravet

กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ
Bangkok 10250 or

นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

Mr. Thawatchai Vorawandthanachai

อายุ 59 ปี

Age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 256/25 หมู่บ้านสัมมากร ซอย 32/3 ถนนรามคาแหง 112 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
Residing at house# 256/25 Summakorn Village, Soi 32/3, Ramkumhaeng 112 Rd., Saphan Sung,

กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ
Bangkok 10240 or

นายอาพัน ยศอมรสุนทร

Mr. Amphan Yosamornsuntorn

อายุ 57 ปี

Age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 222/55 ซอยยศเส ถนนบารุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Residing at house# 222/55 Soi Yodse, Bamrungmuang Rd., Thep Sirin, Pom Prab Suttru Phai,

กรุงเทพมหานคร 10100 หรือ
Bangkok 10100 or

นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Ms. Pinmanee Makmontana

อายุ 51 ปี

Age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 3739/63 ซอยวัดไผ่เงิน ถนนจันทร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at house# 3739/63 Soi Wat Pai Ngeon, Chan Road, Bangklo, Bangkorlaem, Bangkok 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแม่น้า รามา
ดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย
As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the
year 2016 on Thursday April 28, 2016 at 2.00 p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom
2nd Floor, No. 2074 Chareonkrung Road Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน
2558
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015
held on April 24, 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
Agenda 2 To acknowledge the Board of Director’s report about the operating result for the year 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
Agenda 3 To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินผลกาไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลดาเนินงานปี 2558
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profits and dividend payment from the
operating result of year 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
Agenda 5 To consider and approve the appointment of Directors in replacement of those who retired
by rotation
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the reappointment of all directors
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
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กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
Approve the reappointment of each director listed below
1. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
Mr. Thawatchai Vorawandthanachai
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
2. นายอาพัน ยศอมรสุนทร
Mr. Amphan Yosamornsuntorn
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมัณฑนา
Miss Pinmanee Makmontana
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
Agenda 6 To consider and approve the Director’s remuneration for the year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditor and determine the auditing fee for the
year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Others (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Should the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is
not correct nor the my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที่ป ระชุม มี ก ารพิ จ ารณาหรื อลงมติ ในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ อ งที่ ระบุ ไว้ ข้า งต้ น รวมถึ ง กรณี ที่ มี ก ารแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I do not specify my/our intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition
thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all
respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves

ลงชื่อ / Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
ลงชื่อ / Signed …………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(…….……………………………………….)
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used in the case that the shareholder is an oversea shareholder whose shares are taken of by the
custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:

(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on
behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case, there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such
agenda in the Annex of this proxy.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Annex)
------------------การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด
(มหาชน) เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือประจาปี 2559 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ โรงแรมแม่น้า รามาดาพลาซา ห้องแม่น้า แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่
2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
The appointment, on behalf of the custodian of Asia Green Energy Public Company Limited’s shareholder, to attend and
vote on my/our behalf at the meeting of Annual General Meeting Shareholders for the year 2016 on Thursday April 28, 2016
at 2.00 p.m, at the Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside, Menam Grand Ballroom 2nd Floor, No. 2074 Charoenkrung
Road, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
วาระที่ …….. เรื่อง .............................................................................
Agenda
Other business
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall votes according to my/our intention as follows:
เห็นด้วย / Approve
ไม่เห็นด้วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
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