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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

 

เขยีนที่
  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ.  
Date Month Year 

 
(1)  ขำ้พเจำ้  สญัชำต ิ  อยูบ่ำ้นเลขที ่  

  I/We  Nationality  Residing at  
ถนน  ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          

(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) โดยถอืหุน้จ ำนวนท ัง้สิน้รวม  หุน้  

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

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั  เสยีง ดงันี ้  

and having the right to vote equivalent to  votes as follows:  

หุน้สำมญั  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั   เสยีง  

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

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั  - เสยีง 

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

    

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้     
Hereby appoint:    

            (1)      นำย/นำง/นำงสำว  อำย ุ  ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (2)      นำย/นำง/นำงสำว 

 

อำย ุ 

 

ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่ 

 

  or Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

 หรอื     (3)      นำย/นำง/นำงสำว 

 

อำย ุ 

 

ปี  อยูบ่ำ้นเลขที ่ 

 

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing at  
ถนน   ต ำบล/แขวง   อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
  
    หรอื (4)     พลต ำรวจตรปีระภำส   ปิยะมงคล   ต ำแหนง่  กรรมกำรอสิระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ อำย ุ63 ปี 
    Or                  Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol Positions Independent Director and Chairman of  Audit Committee 

                           Age 63 years 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ทีอ่ยู ่142 ซอยนวธานี แขวงรามอนิทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 
Residing  at 142  Soi Navathani, Ramindra, Khan-na-yao, Bangkok 10230  
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมวสิำมญั 
ผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2565 ผำ่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัที ่7 กุมภำพนัธ ์2565 เวลำ  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.1/2022 by electronic meeting (E-EGM) February 7th, 2022  at 2.00 p.m. 
 
ณ ส ำนกังำนเลขที ่52 อำคำรธนยิะพลำซ่ำ ช ัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสุรยิวงศ ์เขตบำงรกั กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลำ และสถำนทีอ่ ืน่ดว้ย 

at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, 
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
 
 
 
 

(ปิดอากร
แสตมป์ 20 
บาท) 

(Stamp Duty 

Baht 20) 
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(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 
วำระที ่1.          พจิำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2564 เมือ่วนัที ่21 กรกฎำคม 2564 
Agenda 1.       To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders  

No. 1/2021 held on July 21, 2021. 

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

 
   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 
วำระที ่2  พิจำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบียนของบรษิทั จ ำนวน 87,468,005.60 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 

1,743,078,525.64 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 1,655,610,520.04 บำท โดยกำรตดัหุ ้นสำมญัที่ยงัไม่ได้
ออกจ ำหน่ำยออกจ ำนวน 128,629,420 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ ซึง่เป็นหุน้ที่
เหลอืจำกกำรใชส้ทิธแิปลงสภำพของใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั คร ัง้ที ่4 (B-W4)  

Agenda 2. To consider and approve the reduction of the registered capital of the company for 
87,468,005.60 baht from the original registered capital of 1,743,078,525.64 baht to the 
registered capital of 1,655,610,520.04 baht by eliminating 128,629,420 unissued ordinary 
shares which are remaining from the exercise of the conversion rights of the warrants to 
purchase the Company's common shares (B-W4) with a par value of 0.68 baht (sixty-eight 
satang).  

 
    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 

 

วำระที ่3.   พจิำรณำอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรลดทนุจดทะเบยีนของ
บรษิทั 

Agenda 3. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital reduction. 

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

วำระที ่4   พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จ ำนวน 1,437,831,550.16 บำท จำกเดมิทุนจดทะเบยีน 
1,655,610,520.04 บำท เป็นทุนจดทะเบยีน 3,093,442,070.20 บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุน จ ำนวน 
2,114,458,162 หุน้ มูลคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.68 บำท (หกสบิแปดสตำงค)์ เพือ่เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิตำม
สดัส่วนกำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวนไม่เกนิ 1,409,638,775 หุน้ และ เพือ่รองรบักำรใช้สทิธขิอง
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะจดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ทีจ่องซือ้และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและ
เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แตล่ะรำยถอือยู ่จ ำนวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้   

Agenda 4. To consider and approve the increase of the Company registered capital for 1,437,831,550.16 
baht from 1,655,610,520.04 baht to 3,093,442,070.20 baht by issuing 2,114,458,162 newly 
issued ordinary shares with a par value of 0.68 baht (sixty-eight satang) for offering to the 
existing shareholders in proportion to their shareholding (Right Offering) in the amount of not 

more than 1,409,638,775 shares and to support the exercise of the warrants to be allocated to 
the Company's shares subscribed and assigned to the newly issued ordinary shares issued and 
offered to the existing shareholders in proportion to their shareholding not exceeding 

704,819,387 shares. 
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  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 
(a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem  

      appropriate in all respects. 

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

                                         เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

     Approve Disapprove Abstain 
 
 
วำระที ่5   พจิำรณำอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 
Agenda 5. To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of 

Association to be consistent with the capital increase. 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วำระที ่6   พจิำรณำอนุมตักิำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธทิ ีจ่ะซื้อหุน้สำมญัของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั 
(มหำชน) คร ัง้ที ่7 (B-W7) จ ำนวนไมเ่กนิ 704, 819,387 หนว่ย เพือ่จดัสรรใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีจ่องซือ้
และไดร้บัจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนทีอ่อกและเสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้แต่ละ
รำยถอือยู ่(Right Offering) ในอตัรำสว่น 2 หุน้สำมญัเพิม่ทนุ ตอ่ 1 หนว่ยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ 

Agenda 6. To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of 
Begistics Public Company Limited No. 7 (B-W7) in an amount not exceeding 704, 819,387 units 
to be allocated to the Company's shareholders who subscribed and allocated the newly issued 
ordinary shares issued and offered to the existing shareholders in proportion to their respective 
shareholdings (Right Offering) in the ratio of 2 newly issued ordinary shares per 1 unit of 
warrant. 

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 
 

วำระที ่7   พจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหมจ่ ำนวนไมเ่กนิ 2,114,458,162 หุน้ เพือ่เสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อื
หุน้เดมิของบรษิทัตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ (Right Offering) จ ำนวนไมเ่กนิ 1,409,638,775 หุน้ และเพือ่รองรบั
กำรใชส้ทิธ ิB-W7  จ ำนวนไมเ่กนิ 704,819,387 หุน้ 

Agenda 7. To consider and approve the allocation of new ordinary shares in an amount not exceeding 
2,114,458,162 shares to be offered to the existing shareholders of the Company in proportion 

to their respective shareholdings (Right Offering) not more 1,409,638,775 shares, and to 
support the exercise of B-W7 in an amount of not more than 704,819,387 shares. 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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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วำระที ่8.   พจิำรณำเรือ่งอืน่ๆ (ถำ้ม)ี  
Agenda 8 . To consider other matters (if any) 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 

(5) กำรลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวำระใดทีไ่มเ่ป็นไปตำมทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ใหถ้อืว่ำกำร

ลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถู่กตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นกำรลงคะแนนเสยีงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถ้อืหุน้  

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) ในกรณีทีข่ำ้พเจำ้ไม่ไดร้ะบุควำมประสงคใ์นกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืใน

กรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีำรพจิำรณำหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจำกทีร่ะบุไว้ขำ้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื

เพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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. 

 

กจิกำรใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท ำไปในกำรประชุม เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตำมทีข่ำ้พเจำ้ระบุใน

หนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวำ่ขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทกุประกำร 

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 

( ) 
 

 

หมำยเหต ุ

Remarks 

 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สำมำรถ

แบง่แยกจ ำนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้

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. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชุมมำกกวำ่วำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำตอ่

แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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 form for Proxy Form B as attached. 
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ใบประจ ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

ALLONGE OF PROXY FORM B. 
 

กำรมอบฉนัทะในฐำนะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ำกดั (มหำชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2565 ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวันที ่7 กมุภาพันธ ์2565 เวลา 14.00 น. 
ณ  ส านักงานเลขที ่52 อาคารธนยิะพลาซ่า ชัน้ 28 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึ

เลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2022 by electronic meeting (E-EGM) on 

February 7th, 2022  at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza 

Building 28th Floor, Silom Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time 
and place thereof.    

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

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

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

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

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

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

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 

 

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

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

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ 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…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 
 

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

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

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

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิำรณำและลงมตแิทนขำ้พเจำ้ไดท้กุประกำรตำมทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 

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

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

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงันี ้

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

Approve Disapprove Abstain 
 
 
 


