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 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 
 

เขยีนที ่  

Written at 

วนัที ่ เดอืน พ.ศ  

Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้    ส านกังานต ัง้อยูเ่ลขที ่  

I/We  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั 
 

as a Custodian for   
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนท ัง้ส ิน้รวม  หุน้ 

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

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงันี ้  

and having the right to vote 

equivalent to 

 votes as follows:  

หุน้สามญั  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั        เสยีง  

ordinary share of  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes, 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  - เสยีง  

preference share of  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes. 

    
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้     

Hereby appoint:    
                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
 หรอื                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
 หรอื                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

          หรอื       (4)     พลต ารวจตรปีระภาส   ปิยะมงคล   ต าแหนง่  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ62 ปี 
          Or                       Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol  Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                                      Age 62 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  

  

  
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมวสิามญั 
ผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัที ่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา  14.00 น 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21th, 2021  at 2.00 p.m. 
 
ณ ส านกังานเลขที ่3656/64 ช ัน้ 19 อาคารกรนีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรอืที่
จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย 
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, Unit K, Rama 4 Road, 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place thereof.    

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี ้ดงันี ้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

  To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 
 มอบฉนัทะบางสว่น คอื  

To grant the partial shares as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 

 ordinary share  shares,and having the right to vote equivalent to  votes, 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั - เสยีง 

 preference share  shares,and having the right to vote equivalent to  votes. 
รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ ัง้หมด  เสยีง 

Total amount of voting rights 
 

 votes. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
 

วาระที ่1.          พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2564 

Agenda 1.        To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 26, 2021. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 

 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที ่2  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate)เพือ่เสนอ
ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจ ากดั (Private Placement) จ านวนไม่เกนิ 192,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.68 บาท  

Agenda 2. To consider and approve the issuance and offering the newly issued ordinary shares for increase  
capital by General Mandate for offering to Private Placement not exceeding 192,000,000 shares 
with par value of 0.68 baht per share. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
       appropriate in all respects. 
 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่3.   พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิจ านวน
ไมเ่กนิ 320,327,316 หนว่ย 

Agenda 3. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of 
the Company to the shareholders in the amount not exceeding 320,327,316 units. 
 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 
 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
Enclosure No.6 

 

หนงัสือเชิญประชมุวิสามญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที่ 1/2564 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์                                                                                                                        58 

 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั จ านวน 305,240,386.28 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 
1,699,936,337.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,394,695,950.76 บาท โดยการตดัหุ ้นสามญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ าหนา่ยออกจ านวน 448,882,921 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 

Agenda 4. To consider and approve the decrease of registered capital of the company of Baht  
305,240,386.28 from Baht 1,699,936,337.04 to Baht 1,394,695,950.76 by eliminating 
448,882,921 unissued capital shares at 0.68 Baht (sixty-eight satang) per share. 

 
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 
 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  
Approve Disapprove Abstain 

 
 
วาระที ่5   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

Agenda 5. To consider and approve the Amendment of Clause 4 of Company’s Memorandum of Association 

to be consistent with the capital  reduction. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  
      appropriate in all respects. 
 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ านวน 348,382,574.88 บาท จากทุนจดทะเบยีน
เดมิ 1,394,695,950.76 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 1,743,078,525.64 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่

ทนุ จ านวน 512,327,316 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 0.68 บาท (หกสบิแปดสตางค)์ 
Agenda 6. To consider and approve the increase of registered capital of the company of Baht 

348,382,574.88 from Baht 1,394,695,950.76 to Baht 1,743,078,525.64 by issuing 512,327,316 
common shares at 0.68 Baht of par value. (sixty eight satang) 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 
วาระที ่7   พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นิธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของ

บรษิทั 
Agenda 7. To consider and approve the Amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of 

Association to be consistent with the capital increase. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
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วาระที ่8.   พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจ านวนไมเ่กนิ 512,327,316 หุน้ 
Agenda . To consider and approve the allotment of capital increase shares not exceeding 512,327,316 

shares. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 
all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วาระที ่9.   พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 9 . To consider other matters (if any) 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in 

all respects. 

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถู่กตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

  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 the vote of a shareholder. 
 
 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืใน
กรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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. 
 

 
 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 
 

 

 

ลงชือ่/Signed ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

( ) 
 
 

ลงชือ่/Signed ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
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หมายเหต ุ
Remarks 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่น ัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
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. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบ
หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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 C. as attached. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2564 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวันที ่21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
ณ  ส านักงานเลขที ่3656/64 ชัน้ 19 อาคารกรนีทาวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2021 by electronic meeting (E-EGM) on July 21th, 2021  

at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 3656/64 Green Tower Building, 19th Floor, 

Unit K, Rama 4 Road, Klong ton, Klong toey, Bangkok 10110, or any adjournment at any date, time and place 
thereof.    

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

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
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วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  
Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

วาระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 
 


