
เอกสารแนบ 6 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 Baht) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 
Proxy Form A. 

เขียนท่ี...................................................................... 
Written at 
 วนัท่ี.............เดือน.................... พ.ศ........................  
 Date                 Month                        Year 

(1) ขา้พเจา้ ...............................................................................................สญัชาติ………………………………………….. 
I/We                      Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………………………………………………………………………………………..... 
Address 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ  บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
Being a shareholder of Richy Place 2002 Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................เสียง ดงัน้ี     
Holding the total amount of                                        shares with the voting rights of                                                               votes as follows : 

หุน้สามญั..................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................................................เสียง  
Ordinary share                                                    shares with the voting rights of                                                                                          votes 

หุน้บุริมสิทธิ .............................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................ เสียง 
Preferred share                                                   shares with the voting rights of                                                                                           votes  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint 

1. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………………….  
    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. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ……………...……….…………….  
    Name                                                                             age                                years, residing at 

ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต………………..………………………..  
Road                                                       Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 

จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ  
Province                                                   Postal Code                                               or 

3. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี …………………………………….  
    Name                                                                              age                                years, residing at 

ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต………………………………………..  
Road                                                    Tambol/Khwaeng                                        Amphur/Khet 

จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์.................................  
Province                                                 Postal Code                                       

 
 



เอกสารแนบ 6 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ใน

การประชมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งป่ินเกลา้ ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี. อเว
นิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลาและสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย  

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on April 25th, 2016, 
at 14.00 hours, at the Pinklao Room, 3th Floor, SD Avenue Hotel, Borommarat Chachonnani Rd., Bang bumru, Bang phlat, Bangkok or at 
any adjournment thereof. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
Any acts undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my own acts in every respect. 

 

   ลงนาม……………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ              
                                   Signed(……………………….......…………………… ) Shareholder 

   ลงนาม...............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......………….………… ) Proxy 

   ลงนาม..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......……….…………… ) Proxy 

   ลงนาม.............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(………………………....………...…………… ) Proxy 
หมายเหตุ / Remark 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง แยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะ
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote 
separately. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 Baht) 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B. 

      เขียนท่ี............................................................................................. 
      Written at 

     วนัท่ี .................เดือน .....................................................พ.ศ. ....................... 
     Date            Month                                Year 

 (1) ขา้พเจา้ .......................................................................................................สญัชาติ ....................................... 
  I / We                                                                           Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี ......................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
Address                 Road                                         Tambol/Khwaeng                                             

อ าเภอ/เขต ..........................................จงัหวดั .......................................รหสัไปรษณีย ์.......................................................... 
Amphur/Khet                  Province         Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช่ี เพลซ 2002  จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
        Being a shareholder of Richy Place 2002 Public Company Limited (“The Company”) 
       โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...........................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................เสียง ดงัน้ี     
         Holding the total amount of                                       shares with the voting rights of                                                       votes as follows : 

หุน้สามญั .......................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง 
         Ordinary share                                                            shares with the voting rights of                                                                          votes 

หุน้บุริมสิทธิ...................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................................. เสียง 
         Preferred share                                                           shares with the voting rights of                                                                          votes  
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  

Hereby appoint 

1. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ………………..……………….  
            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. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ………………..……………….  
            Name                                                                               age                                years, residing at 

ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต………………….…..……………..  
Road                                                       Tambol/Khwaeng                                     Amphur/Khet 
จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ  
Province                                                 Postal Code                                               or 

3. ช่ือ…………………………………………… อาย.ุ.........................ปี อยูบ่า้นเลขท่ี ………………..……………….  
            Name                                                                               age                                 years, residing at 

ถนน ............................................. ต าบล/แขวง.................................... อ าเภอ/เขต………………….…..……………..  
Road                                                        Tambol/Khwaeng                                    Amphur/Khet 
จงัหวดั......................................... รหสัไปรษณีย.์................................. หรือ  
Province                                                Postal Code                                               or 
 



เอกสารแนบ 6 
 คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

บริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งป่ินเกลา้ ชั้น 3 โรงแรม 

เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน

ดว้ย 
As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on April 25 th, 2016, at 14.00 

hours, at the Pinklao Room, 3th Floor, SD Avenue Hotel, Borommarat Chachonnani Rd., Bang bumru, Bang phlat, Bangkok or at any adjournment 
thereof. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
          I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows : 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ซ่ึงได้ประชุมไปเมือ่วนัที ่29 เมษายน 2558 
Agenda 1  To consider and approve of the Annual General Meeting of Shareholders for No.1/2015 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
Agenda 2  Acknowledge the Company's operational performance for the year 2015 minute. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
Agenda 3  To consider and approve of the Financial Statements for the year ended 31th December 2015. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 6 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร การส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
Agenda 4  To consider and approve of the profit allocation and dividend payment of the 2015 operating result.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียนจากเดิม 985,400,000 บาท เป็น 785,399,982 บาท และให้แก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์
 สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทุน 
Agenda 5  To consider and approve of the decrease of capital from the existing registered capital of Baht 985,400,000 to the new registered 
 capital of Baht 785,399,982 and approval the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association regarding the 
 registered capital to reflect the decrease of the Company’s registered capital. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิเพิ่มเติมจ านวน 1,400 ล้านบาท รวมกับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุม
 สามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558 จ านวน 1,600 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิทั้งส้ินไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 
Agenda 6 To consider and approve of issuing and offering for sale of debentures with additional limit of working capital of 1,400 million baht, 
 including the existing limit of working capital of 1,600 million baht as approved by the general meeting of shareholders No.1/2015; in 
 total, the limit of working capital shall not exceed 3,000 million baht. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
Agenda 7 To approval of appointing the directors who have completed the term of office back into the positions. 

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 



เอกสารแนบ 6 
วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
Agenda 8 To consider and approve the remuneration of Directions for the year 2016.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
Agenda 9 To consider appointment of the Auditors and fixing audit fee year 2016.  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda 10 Other matters (if any)  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the 
Shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 
those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the 
Proxy deems appropriate. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
 For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with the Proxy Form. 
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   ลงนาม……………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ              
                                   Signed(……………………….......…………………… ) Shareholder 

   ลงนาม...............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......………….………… ) Proxy 

   ลงนาม..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......……….…………… ) Proxy 

   ลงนาม.............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(………………………....………...…………… ) Proxy 
 
 
 
หมายเหต/ุRemark : 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of 
shares to several proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect each director individually 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ า
ต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ         
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Form B as enclosed.      
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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 Baht) 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ริช่ี เพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
Authorization on behalf of the Shareholder of Richy Place 2002 Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ห้องป่ิน-
เกลา้ ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 on 25th April, at 14.00 hours,at the Pinklao 3rd Floor, S.D. Avenue Hotel, 
Borommarat Chachonnani Rd., Bang bumru, Bang phlat, Bangkok or at any adjournment thereof. 

 
วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

 
วาระที ่................................. เร่ือง .......................................................................................................................................................... 
Agenda                                    Re    

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 

(ข)ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ (ต่อ) 
Agenda 7 To approval of appointing the directors who have completed the term of office back into the positions. (continue) 

 
ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
Name of director 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
Name of director 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
Name of director 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
Name of director 

เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
Approve   Disapprove  Abstain 

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ถูกตอ้งสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this supplemental Proxy Form are correct, completed and true in all respect. 
 

   ลงนาม……………………………………………………ผูม้อบฉนัทะ              
                                   Signed(……………………….......…………………… ) Shareholder 

   ลงนาม...............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......………….………… ) Proxy 

   ลงนาม..............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(……………………….......……….…………… ) Proxy 

   ลงนาม.............................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ  
                                   Signed(………………………....………...…………… ) Proxy 
 


