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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 
 

 
 

 
เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้                                                         เขยีนที ่                                                     
Shareholder registration number Written at                         
 วนัที ่      เดอืน                         พ.ศ.                                
 Date            Month                            Year 
 
(1) ขา้พเจา้                  สญัชาต ิ                    อยู่เลขที ่                ซอย                                           
 I/We                                                     nationality  residing/located at no.       Soi 
 ถนน                                      ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                  
 Road                           Tambol/Kwaeng                                   Amphur/Khet                 
 จงัหวดั                                รหสัไปรษณยี ์    
 Province                    Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของบริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
 Being a shareholder of Master Ad Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                  เสยีง ดงันี้ 

Holding the total number of                          shares    and have the rights to vote equal to                votes as follows 
  หุน้สามญั                หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสยีง 

  ordinary share                                       shares    and have the rights to vote equal to                  votes  
  หุน้บุรมิสทิธ ิ                             หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                          เสยีง 
       preference share                          shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลอืกขอ้ใดขอ้หนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ชือ่                                                    อายุ             ปี อยู่บา้นเลขที ่                                  
Name                                           age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง            อ าเภอ                             
Road                                    Tambol/Kwaeng                 Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณยี ์     
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ชือ่                                                      อายุ                        ปี อยู่บา้นเลขที ่                   
Name            age                   years residing/located at no. 
ถนน                                    ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                    
Road                                   Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet   
จงัหวดั                                                    รหสัไปรษณยี ์         
Province                                            Postal Code                                   
คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีว / Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทัฯ คอื 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 
 นายไพศาล ธรสารสมบตั ิ/ Mr.Paisal Tarasansombat หรอื/Or 
 นายชลชั  ชนิธรรมมติร/์ Mr. Chalush Chinthammit หรอื/Or 
 นาย ดนยั ตัง้ศรวีริยิะกุล / Mr. Danai Tangsriviriyakul 
 (รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14 ของหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2563 โดยกรรมการอสิระไมม่สี่วนไดเ้สยีในทุกวาระ)  
(Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 14 of the 
Invitation of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020.  In this regard, the independent 
directors do not have any conflict of interest in every agenda.)

กรณีเลอืกข้อ 1. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ที่   1. ระบช่ืุอ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาท า
เคร่ืองหมาย  ที่   2. และเลอืก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่     
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Directors. 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 15 
Enclosure 15 
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ทัง้นี้ ในกรณีทีก่รรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหก้รรมการอสิระทีเ่หลอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนกรรมการอสิระทีไ่ม่สามารถเขา้
ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 
เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 วนัท่ี 14 มกราคม 2563 เวลา 00.11  น. ณ 
ห้องเจ้าพระยาบอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมเจ้าพระยาปารค์ ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานทีอ่ื่นดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders No.1/2020 on January 
14, 2020 at 2.00 p.m. at Chaopraya Ballroom, 2nd Floor, Chaophaya Park Hotel, Rachadapisek Road, Dindaeng  
Sub-district, Dindaeng District, Bangkok, 10400 or such other date, time and place as the meeting may be held.  
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้  

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
 
วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2562  
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 

 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมติัการเข้าซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั ฮลัโล บางกอก แอลอีดี จ ากดั ซ่ึงเป็นรายการได้มาซ่ึงสินทรพัยข์องบริษทัฯ 
Agenda 2 To consider and approve the acquisition of shares in Hello Bangkok LED Co., Ltd. which is an assets acquisition 

transaction of the Company; 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ ให้แก่บริษทั แพลน บี มีเดีย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นการเสนอขายหุ้นท่ีออก
ใหม่ต่อบคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ 

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares of the Company to Plan B Media 
Public Company Limited, which is an offering of newly issued shares through Private Placement and a connected 
transaction of the Company; 

 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate. 
  
 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 20,736,903.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 591,089,276.40 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 570,752,372.80 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 207,369,036 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตรา
ไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 4 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital of THB 20,736,903.60 from the registered 
capital of THB 591,489,276.40 to THB 570,752,372.80 by canceling 207,369,036 unissued shares, with a par value of 
THB 0.10 per share; 

 
  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 5    พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 5 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in line 

with the reduction of the Company’s registered capital; 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 108,111,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจ านวน 570,752,372.80 บาท 
เป็นจ านวน 678,752,372.80 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 1,181,111,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital of THB 108,000,000 from the registered 
capital of THB 570,752,372.80 to THB 678,752,732.80 by issuing newly issued ordinary shares of 1,080,000,000 shares, 
with a par value of THB 0.10 per share;  

 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทัฯ ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
Agenda 7 To consider and approve the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association of the Company to be in 

line with the increase of the Company’s registered capital; 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วาระท่ี 8   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
Agenda 8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary share of the Company; 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 9   พิจารณาอนุมติัการเข้าท าสญัญาบริหารจดัการเพ่ือบริหารส่ือโฆษณาของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยของบริษทัฯ กบั PLANB ซ่ึงถือ

เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทัฯ  
Agenda 9 To consider and approve the entering into the Advertising Media Management and Service Agreement which is a 

connected transaction of the Company; 
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เพื่อให้

สอดคล้องกบัการแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ 
Agenda 10 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company and the amendment to Clause 3. of the 

Memorandum of Association of the Company to be in line with the amendment of the objectives of the Company;  
 
   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

    The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 

  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
วาระท่ี 11  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11            Other matters (if any) 
 
 (5)  การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องแล ะไม่ใช่เป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not 
made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณทีีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรือ่งใด
นอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 
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กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทุกประการ 

 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our  voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

 
ลงชือ่/Signed …………………………….………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...………………………………………….…………………….) 
 

ลงชือ่/ Signed …………………………….………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...………………………………………....…………………….) 
 

ลงชือ่/ Signed …………………………………………….………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...………………………………….……...…………………….) 
 

ลงชือ่ Signed …………………………………………………………………...ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………………………….……...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตาม
แนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Master Ad Public Company Limited  

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2563 วนัที ่14 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเจา้พระยาบอลรมู ชัน้ 2 โรงแรมเจา้พระยาปารค์ ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิ
แดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 
At the Extra Ordinary General Meeting of Shareholders No.1 /2020  on January 14, 2020 at 2.00 p.m  At Chaophya Ballroom, Chaophya Park Hotel, 2nd 
Floor, Rachadapisek Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เรื่อง   
Agenda item no. Re: 

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
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 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 


