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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

ปิดอากรแสตมป 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 

 

 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนที่     
Shareholder’s Registration No. Written at 

วนัที่   เดือน   พ.ศ.    
Date Month Year 

 
 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    
I/We nationality 
อยูบ่า้นเลขที่    
Address 

 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินฟอรเ์มช่ัน แอนด ์คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรค์ส จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited (“Company”) 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม     หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียงดงันี ้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                      votes as follows 

 หุน้สามญั     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
ordinary share                                                        shares        and have the rights to vote equal to votes 

 หุน้บรุมิสทุธิ     หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
    preference share                                                   shares        and have the rights to vote equal to                                      votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฏตามสิ่งทีส่ง่มาดว้ย) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment) 

 

  1.  ชื่อ   อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขที่    
Name age years, residing at 
ถนน    ต  าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet 
จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
Province Postal Code Or 

  2.  ชื่อ        นายชนะชยั  กุลนพฤกษ ์ อาย ุ  57  ปี อยูบ่า้นเลขที่   393 อาคาร ดี.เค.เจ. ชัน้ 5  
Name             Mr. Chanachai Kulnoppaleark    age      57 years, residing at 393 D.K.J Building, 5th Floor    
ถนน          สคุนธสวสัดิ ์  ต  าบล/แขวง     ลาดพรา้ว อ าเภอ/เขต     ลาดพรา้ว  
Road                  Sukhonthasawat Tambol/Khwaeng  Latphrao Amphur/Khet  Latphrao 
จงัหวดั             กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์     10230 หรือ 
Province                 Bangkok Postal Code        10230 Or 

 
  
 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเบียงกา้ ชัน้ 3 อาคาร 2  The Graph Hotel (ชื่อเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขที่ 188 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
 22 April 2021 at 14.00 at Bianca Room, 2nd Building, 3rd Floor, The Graph Hotel (formerly known as Bangkok Chada Hotel) No. 188 Ratchadapisek Rd.,  
Huaikhwang, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
  In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่22 เมษายน 2563 
Item No. 1 To certify the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on 22 April 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Item No. 2 To acknowledge the Company’s 2020 business performance for the year ended 31 December 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
Item No. 3 To consider and approve the Company’s 2020 financial statements for the year ended 31 December 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลประจ าปี 2563 
Item No. 4 To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves and dividend payment for the year 2020 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
To consider and approve the allocation of net profits to the legal reserves 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 



 

 

4.2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2563 
To consider and approve dividend payment for the year 2020 
 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove Abstain 

 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ  
Item No. 5 To consider and elect new directors in replace of those who are due to retire by rotation 

 

 
 



(ก) 
(a) 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
    กรณีแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

Approve the appointment of all directors 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 
   กรณีแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

Approve the appointment of each director listed below 
1. นายเสกสรรศ ์รอยลาภเจรญิพร 

Mr. Segsan Roylapcharoenporn 

 



 
2. 

เห็นดว้ย 
Approve 
นายมนชยั มณีไพโรจน ์

ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

 


Mr. Monchai Manepairoj 
เห็นดว้ย 

 


 
ไมเ่ห็นดว้ย 

 


 
งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
3. นารณภมิู รุง่เรืองผล     

 


Mr. Ronapoom Rungruangpol  
เห็นดว้ย 

 


 
ไมเ่ห็นดว้ย 

 


 
งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการ โดยแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 1 ท่าน 
Item No. 6 To consider and approve the appointment of an additional director  

 

(ก) 
(a) 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

 

 

 



 

 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
Item No. 7 To consider and approve the amendment of the authorized directors of the Company  

 

(ก) 
(a) 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
Item No. 8 To consider and approve the remuneration of directors and members of the Audit Committee 

 

(ก) 
(a) 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove Abstain 

 

วาระที ่9 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Item No. 9 To consider and appoint the Company’s financial auditors and approve the audit fees for the year 2021 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 50,000,000 บาท จากทุนจด 

 ทะเบียนเดิม 225,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 275,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 100,000,000 หุ้น  

 มูลค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อใหส้อดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  Item No. 10 To consider and approve the increment of the Company’s registered capital under General Mandate by 50,000,000 Baht from the  
 existing registered capital of 225,000,000 Baht to the registered capital of 275,000,000 Baht by issuing 100,000,000 ordinary shares  
 and the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the Company's registered capital in order 
  to be consistent with the increment of the Company's registered capital 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 



 

 

 
วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวนไม่เกิน 100,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่รา 
 ไว้หุน้ละ 0.50 บาท 
Item No. 11 To consider and approve the allocation of the Company’s registered capital under General Mandate not exceeding 100,000,000  
 shares at a par value of 0.50 Baht per share 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่12 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Item No. 12 Other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve  Disapprove  Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการ 
ลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 

(6)        ในกรณที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณที่ที่ประชมุมีการพิจารณา หรอืลงมติใน 
เรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เติมขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting 
considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy 
shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ ้รบัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือนว่า 
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the 
proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 
 

 ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 



 

 

 
 
 

หมายเหตุ / Remarks: 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ 

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his 
or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการผูถื้อหุน้สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate 
individually. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ 
ข ตามแนบ 
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 เห็นดว้ย 
Approve 

ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

ชือ่กรรมการ     

 เห็นดว้ย 
Approve 

ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

ชือ่กรรมการ     

 เห็นดว้ย 
Approve 

ไมเ่ห็นดว้ย 
Disapprove 

งดออกเสียง 
Abstain 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

Supplemental Proxy Form B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท อินฟอรเ์มช่ัน แอนด ์คอมมิวนิเคช่ัน เน็ทเวิรค์ส จ ากัด (มหาชน) 
  This supplemental proxy is granted by a shareholder of Information and Communication Networks Public Company Limited. 

 ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเบียงกา้ ชัน้ 3 อาคาร 2  The Graph Hotel  
  (ชื่อเดิม โรงแรมบางกอก ชฎา) เลขที่ 188 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

                 For 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 22 April 2021 at 14.00 at Bianca Room, 2nd Building, 3rd Floor, The Graph Hotel  
 (formerly known as Bangkok Chada Hotel) No. 188 Ratchadapisek Rd., Huaikhwang, Bangkok or such other date, time and place if the meeting 
  is rescheduled. 
 
วาระที ่   เร่ือง    

    Item No. Re: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 
วาระที ่   เร่ือง    
Item No. Re: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที ่   เร่ือง    
Item No. Re: 

(ก) 
(a) 

ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
   เห็นดว้ย  ไมเห็นดว้ย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที่    เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Item No. Re: To consider and approve the appointment of directors (if any) 

ชือ่กรรมกา


