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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
  Proxy (Form B) 

 

                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20) 

เขียนท่ี/Made at…………….……………………………… 
วนัท่ี/Date…………เดือน/Month………………..……พ.ศ/Year.………..……..…… 

(1) ข้าพเจ้า/I/We…………………………..………………….....……………………...…สญัชาติ/Nationality………….........................................
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at….......................ถนน/Street………………………………….…ต าบล/แขวง/Sub-District…………………………………
อ าเภอ/เขต District ……………...........……….…….…จงัหวดั/Province…….………......................รหสัไปรษณีย์/Postal  Code………………… 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม/Being(a) shareholder(s) of 
Universal Adsorbents&Chemicals Plc.,holding a total number of………………………………………………..…หุ้น/Shares และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั/have the right to vote equal to……………………………………….…..….เสียง/votesดงันี ้
      หุ้นสามญั/Ordinary share………………………………….……….………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/have the right to vote   
equal to………………………..………….……………..เสียง/votes 
      หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share…………….…………………………………หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั/ have the right to vote   
equal to………………………………เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ /hereby appoint 
      1 ช่ือ/Name………………….……………….………………………………………..….............อายุ/Age……………....................….… ปี                                           
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at ………...………. ถนน/Street ………….....................………ต าบล/แขวง/Sub-District …………………..………...........
อ าเภอ/เขต/ District ………..………………….…… จงัหวดั/Province ………..……………..….......รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………………. 
หรือ/or 
      2  ช่ือ/Name.…………………………………………….…………………………………..………อายุ/Age……….…………………………ปี                                     
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …......................ถนน/Street …...................…....…………ต าบล/แขวง/ Sub-District…… ……….........………….
อ าเภอ/เขต/ District ………...................….…… จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ………………หรือ/or 
      3 ช่ือ/Name …....................................................................................................................... อายุ/Age ……….................................. ปี                                  
อยู่บ้านเลขท่ี/Reside at …..........….........ถนน/Street ….......................…....…….…..ต าบล/แขวง/ Sub-District …………….........………….…
อ าเภอ/เขต/ District ………...................………. จงัหวดั/Province.........……...........…..…… รหสัไปรษณีย์/ Postal Code ……………. หรือ/or 
       4    นายเอกชยั นิตยาเกษตรวฒัน์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  48    ปี       
             Mr.  Akekachai Nittayakasetwat     Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 99/400  ถนน พฤกษชาต ิ แขวงสะพานสงู  เขตสะพานสงู จงัหวดั กรุงเทพมหานคร   หรือ/ or 
 5    นายปริทรรศน์  พนัธุบรรยงก์             กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  57   ปี        
             Mr. Paritud Bhandhubanyong      Independent Director                                            

อยู่บ้านเลขท่ี 67/381   หมู่ท่ี 1    แขวงทุง่สองห้อง   เขตหลกัส่ี     จงัหวดักรุงเทพมหานคร       หรือ/ or  
 6    นางสาวจีระพนัธ์  จินดา                    กรรมการอิสระ   อาย/ุ Age  48   ปี       
             Miss Jeerapan Jinda      Independent Director                                             

อยู่บ้านเลขท่ี 1027 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ต าบลประชาธิปัตย์  อ าเภอธญับรีุ  จงัหวดัปทมุธานี     
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2555 
ในวนัศกุร์ท่ี 19 ตลุาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตจุกัร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย/only one of them to be my/our Proxy to represent 
myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the No.2/2012 the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 
Friday, 19th October, 2012 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No.1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit 
Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District Bangkok 10900, or any adjournment thereof 

 



 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 
□วาระที่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 

Agenda 1   To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2012   
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เหน็ด้วย/ Approve    □ไม่เห็นด้วย/Disapprove □งดออกเสียง/ Abstain 

 

 
□วาระที่ 2    พจิารณาและอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท 
   Agenda 2   To consider and approve the change in the par value of the Company’s ordinary shares 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
           □เหน็ด้วย/ Approve          □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove             □งดออกเสียง/ Abstain 

                   

□วาระที่ 3    พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้น
สามัญของบริษัทฯ 

   Agenda 3  To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line     
with the change in the par value of the Company’s ordinary shares 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate.  
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
           □เหน็ด้วย/ Approve           □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove            □งดออกเสียง/ Abstain 

                   
□วาระที่ 4    พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 22,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย

จ านวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 Agenda 4   To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company of Baht 22,000,000 for unissued 

shares of 44,000,000 shares, par value of Baht 0.50 
□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เหน็ด้วย/ Approve                                □ไม่เห็นด้วย/Disapprove                    □งดออกเสียง/ Abstai 

                    
□ วาระท่ี 5   พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  Agenda 5   To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line 

with the reduction of the registered capital of the Company 
 
 



 
 
□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

□(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
 □เหน็ด้วย/ Approve                                           □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

                     
□ วาระท่ี 6    พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 198,374,739 บาท เป็นจ านวน 276,474,739 บาท 

Agenda 6   To consider and approve the increase of the registered capital of the Company of Baht 198,374,739 to Baht 
276,474,739  

□(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
          To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
 □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

          The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
          □เหน็ด้วย/ Approve                                              □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                              □งดออกเสียง/ Abstain 
 
□ วาระท่ี 7   พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 7 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to  be in line       
with the increase of the registered capital of the Company   

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 
□ วาระท่ี 8  พจิารณาและอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครัง้ที่ 1 (UAC-W1) ให้แก่    

ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ    
  Agenda 8   To consider and approve the issuance and sale of Warrants to purchase ordinary shares of the Company 

No.(UAC-W1 or the Warrants No.1) to the existing shareholders pro rata to their shareholding 
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 
 

□ วาระท่ี 9   พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการออกและ
เสนอขายตามวาระที่ 8 

  Agenda 9 To consider and approve the allotment of the newly increased shares as a reserve for the exercise of rights by 
holders of the Warrants No.1 to be issued pursuant to Agenda 8 above 

 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 
 



 
 
□ วาระท่ี 10   พิจารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิและนักลงทุนท่ัวไป 
  Agenda 10  To consider and approve the issuance and sale of newly increased shares to the existing shareholders and 

general investors   
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

         
□ วาระท่ี 11 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิและนักลงทุนท่ัวไปท่ีได้จอง      

ซือ้หุ้นเพิ่มทุนท่ีมีการออกและเสนอขายตามวาระที่ 10 
 Agenda 11 To consider and approve the issuance and sale of UAC-W1 to existing shareholders and general investors who 

subscribe for the newly increased shares to be issued and offered for sale pursuant to Agenda 10 above   
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 
 

□ วาระท่ี 12   พิจารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการออกและ
เสนอขายตามวาระที่ 11 

   Agenda 12   To consider and approve the allotment of the newly increased shares as a reserve for the exercise of rights by   
                    holders of the Warrants No.1 to be issued pursuant to Agenda 11 above  
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 
  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

      
□ วาระท่ี 13    พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 13   To consider any other matter (if any). 
 □(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

           To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate. 

  □(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

           The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
□เหน็ด้วยเหน็ด้วย/ Approve                               □ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                               □งดออกเสียง/ Abstain 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, 
Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.  
 
 
 
 
 



 
 
(6)  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใดให้ผู้ รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร/In the case that I/We have not indicated my/our intention of  vote in 
any agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the 
matter indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote 
for me/us in every respect as he/she deems appropriate. 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือ
เสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote 
per my/our indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
 

                                                             
                                                            ลงช่ือ/Signed…………………………………………………..…………….ผู้มอบฉนัทะ/Appointer 
                             (…...…..………………………….……………………..…) 
 
                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……)    
      
                     ลงช่ือ/Signed …………………………………………………………………..ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                           (.……….…….……..………………..……………….……) 
      
  
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจ านวน

หุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy 
Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to 
separately vote. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can 
specify the additional agenda  in the attached sheet to the Proxy form B. 

  
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attached Sheet to the Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ยนิูเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคลัส์ จ ากดั (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the 
shareholder of Universal Adsorbents & Chemicals Plc. 
 
ในการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2555 ในวนัศกุร์ท่ี 19 ตลุาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน้ 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขท่ี 1 ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนด้วย / In the No. 2/2012 
Extraordinary General Meeting of Shareholders on Friday 19th October, 2012 at 14.00 hrs. at  Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, 
No. 1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or any 
adjournment thereof. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 
       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 

       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 
(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 
               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 

 
       วาระที/่Agenda………..…เร่ือง/Subject………………………………………………………………………………………. 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate 

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow: 

               □ เหน็ด้วย/ Approve                                                          □ ไม่เหน็ด้วย/Disapprove                                                  □ งดออกเสียง/ Abstain 
 


