หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตําบล/แขวง
Sub-district

เขียนที
Written at
วันที
Date
สัญชาติ
nationality

สิงทีส่ งมาด้ วย 11.1
Enclosure 11.1

_____
เดือน _________พ.ศ. _________
Month
Year

อยู่เลขที
ซอย
residing/located at no. Soi
อําเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

_____
_____

เสียงดังนี
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
กรณีเลือกข้ อ . กรุณาทําเครื องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No.1, please mark  and
give the details of the proxies.

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent
Directors.

 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรื อ
Mr. Chainarong Monthienvichienchai or
 นายธีระพล ปุสสเด็จ
Mr. Teerapol Pussadet

(ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิงทีส่ง
มาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560) (Details of
Independent Directors for Appointment as Proxy are specified in
Enclosure 10 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017)
ทังนี ในกรณี ที กรรมการอิส ระผู้รับ มอบฉัน ทะคนใดคนหนึง ไม่ ส ามารถเข้ า
ประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่
สามารถเข้ าประชุม
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.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
ในวั น ที 30 สิ ง หาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งอโนมาแกรนด์ ชั น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at the Arnoma Grand Room, 3rd Floor, The Arnoma
Grand Bangkok, Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date,
time and place as the meeting may be held.
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Attach stamp duty of Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิงทีส่ งมาด้ วย 11.2
Proxy Form B.
Enclosure 11.2
(แบบทีกําหนดรายการต่ างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number
(1) ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตําบล/แขวง
Sub-district

เขียนที
Written at
วันที
Date
สัญชาติ
nationality

เดือน _________พ.ศ. _____
Month
Year

อยู่เลขที
ซอย
residing/located at no. Soi
อําเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province

(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

เสียงดังนี
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
กรณีเลือกข้ อ . กรุณาทําเครื องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No.1, please mark  and
give the details of the proxies.

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent
Directors.

 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรื อ
Mr. Chainarong Monthienvichienchai or
 นายธีระพล ปุสสเด็จ
Mr. Teerapol Pussadet

(ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิงทีส่ง
มาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560) (Details of
Independent Directors for Appointment as Proxy are specified in
Enclosure 10 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017)
ทังนี ในกรณี ที กรรมการอิส ระผู้รับ มอบฉัน ทะคนใดคนหนึง ไม่ ส ามารถเข้ า
ประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่
สามารถเข้ าประชุม
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.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
ในวั น ที 30 สิ ง หาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งอโนมาแกรนด์ ชั น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at the Arnoma Grand Room, 3rd Floor, The Arnoma Grand
Bangkok, Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time
and place as the meeting may be held.
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it
deems appropriate.
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี
เมษายน

ซึงประชุมเมือวันที

Agenda No. 1

To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held
on April 24, 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

วาระที 2

พิจารณาอนุมัตโิ ครงการแปลงหนีเป็ นทุน

Agenda No. 2

To consider and approve the Debt to Equity Conversion Scheme

 งดออกเสียง
Abstain

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน และอนุมัติ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ

Agenda No. 3

To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by issuing newly
issued ordinary shares and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association
to be in line with the increase of the Company’s registered capital
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ( ) เพือรองรั บการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ( ) เพือรองรั บของ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนซึงเข้ า
ข่ ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริ ษัทฯ และ ( ) เพือรองรั บการปรั บ สิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ

Agenda No. 4

To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company
(1) to accommodate the allocation to the existing shareholders pro rata to their shareholdings
(Rights Offering), (2) to accommodate the Allocation and Offering of the Newly Issued
Ordinary Shares of the Company under the Debt to Equity Conversion Scheme constituting
the Company’s connected transaction, and (3) to accommodate the adjustment of rights for
the warrants of the Company
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนด
ราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่ าร้ อยละ ของราคาตลาด

Agenda No. 5

To consider and approve the offering of the Company’s newly issued ordinary shares to a
specific investor (Private Placement) at an offering price with a discount of more than 10
percent of the market price
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

วาระที 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารรั บความช่ วยเหลือทางการเงินซึงเข้ าข่ ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษัทฯ

Agenda No. 6

To consider and approve the Financial Assistance constituting the Company’s connected
transaction
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

วาระที 7

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 7

Other business (if any)

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve
(5)

 ไม่เห็นด้ วย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

การลงคะแนนเสี ย งของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที ไม่ เป็ นไปตามที ระบุไ ว้ ใ นหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ ถือ ว่ าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

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)

ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที
เห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุม มากกว่าวาระทีระบุไ ว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the
Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of G Steel Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560 ในวันที 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งอโนมาแกรนด์ ชัน 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์
เลขที 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at the Arnoma Grand Room,
3rd Floor, The Arnoma Grand Bangkok, Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other
date, time and place as the meeting may be held.
____________________________________________________________________________________________________________________
 วาระที

Agenda No.

เรื อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที
เรื อง
Agenda No.

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
 วาระที
เรื อง
Agenda No.

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

 วาระที

Agenda No.

เรื อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Attach stamp duty of Baht 20)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

สิงทีส่ งมาด้ วย 11.3
Enclosure 11.3

(ใช้ เฉพาะกรณีทผูี ้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตังให้ คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่ านัน)
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที
Written at
วันที
Date

_____
เดือน _________พ.ศ. _________
Month
Year

(1) ข้ าพเจ้ า
สํานักงานตังอยู่เลขที
_____
I/We
Having office located at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
_____
Road
Sub-district
District
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั ______________________________________
As the custodian of
ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียงดังนี
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
votes as follows
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
กรณีเลือกข้ อ . กรุณาทําเครื องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะ
If choosing No.1, please mark  and
give the details of the proxies.

 1. ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรื อ/Or
ชือ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons

อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code
อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที
_____
age
years, residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ __________
Sub-District
District
รหัสไปรษณีย์
_____
Postal Code

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
Appoint the Independent Director of the Company
 นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรื อ
Mr. Chainarong Monthienvichienchai or
 นายธีระพล ปุสสเด็จ
Mr. Teerapol Pussadet
(ข้ อมูลกรรมการอิสระของบริษทั ฯ ทีเป็ นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิงทีส่ง
มาด้ วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2560) (Details of
Independent Directors for Appointment as Proxy are specified in
Enclosure 10 of the Invitation of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017)
ทังนี ในกรณี ที กรรมการอิส ระผู้รับ มอบฉัน ทะคนใดคนหนึง ไม่ ส ามารถเข้ า
ประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระทีเหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระทีไม่
สามารถเข้ าประชุม
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.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560
ในวั น ที 30 สิ ง หาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งอโนมาแกรนด์ ชั น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที 99
ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at the Arnoma Grand Room, 3rd Floor, The Arnoma
Grand Bangkok, Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date,
time and place as the meeting may be held.

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุ ณาทําเครื องหมาย
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent
Directors.

(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังนี ดังนี
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดทีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ____________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ______________________เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ__________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ______________________เสียง
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด ______________________ เสียง
Total voting right
votes

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนีดังนี
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที 1
Agenda No. 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้น ประจํา ปี
ซึงประชุ ม เมื อวั นที
เมษายน
To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held
on April 24, 2017

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

วาระที 2

พิจารณาอนุมัตโิ ครงการแปลงหนีเป็ นทุน

Agenda No. 2

To consider and approve the Debt to Equity Conversion Scheme

Votes

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

วาระที 3

พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน และอนุมัติ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ . เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ

Agenda No. 3

To consider and approve the increase of the Company’s registered capital by issuing newly
issued ordinary shares and the amendment to Clause 4. of the Memorandum of Association
to be in line with the increase of the Company’s registered capital
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

วาระที 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ( ) เพือรองรั บการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่ วนจํานวนหุ้นทีผู้ถือหุ้นแต่ ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ( ) เพือรองรั บของ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ ตามโครงการแปลงหนีเป็ นทุนซึงเข้ า
ข่ ายเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และ ( ) เพือรองรั บการปรั บ สิทธิข องใบสําคัญ
แสดงสิทธิของบริษัทฯ

Agenda No. 4

To consider and approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company
(1) to accommodate the allocation to the existing shareholders pro rata to their shareholdings

(Rights Offering), (2) to accommodate the Allocation and Offering of the Newly Issued
Ordinary Shares of the Company under the Debt to Equity Conversion Scheme constituting
the Company’s connected transaction, and (3) to accommodate the adjustment of rights for
the warrants of the Company
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

วาระที 5

พิจารณาอนุมัตกิ ารเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทฯ ให้ แก่ บุคคลในวงจํากัดโดยกําหนด
ราคาเสนอขายทีมีส่วนลดเกินกว่ าร้ อยละ ของราคาตลาด

Agenda No. 5

To consider and approve the offering of the Company’s newly issued ordinary shares to a
specific investor (Private Placement) at an offering price with a discount of more than 10
percent of the market price
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

วาระที 6

พิจารณาอนุมัตกิ ารรั บความช่ วยเหลือทางการเงินซึงเข้ าข่ ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของ
บริษัทฯ

Agenda No. 6

To consider and approve the Financial Assistance constituting the Company’s connected
transaction
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

วาระที 7

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

Agenda No. 7

Other business (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently
as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย__________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

(5)

การลงคะแนนเสี ย งของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที ไม่ เป็ นไปตามที ระบุไ ว้ ใ นหนังสื อมอบฉันทะนี ให้ ถือ ว่ าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)

ในกรณีทีข้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณีทีที
ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ ไขเปลียนแปลง
หรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที
เห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.

หมายเหตุ/Remarks

ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ใช้ เฉพาะกรณี ทีผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and
has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานทีต้ องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her
behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian
business
3. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
4. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติ มได้ ใ นใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the
Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of G Steel Public Company Limited
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2560 ในวันที 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งอโนมาแกรนด์ ชัน 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์
เลขที 99 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้ วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at the Arnoma Grand Room, 3rd
Floor, The Arnoma Grand Bangkok, Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other
date, time and place as the meeting may be held.
____________________________________________________________________________________________________________________
 วาระที

Agenda No.

เรื อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย __________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve
 วาระที

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

เรื อง

Agenda No.

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย __________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve
 วาระที

Agenda No.

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

เรื อง
Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้ วย __________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve
 วาระที

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

เรื อง

Agenda No.

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย __________เสียง  ไม่เห็นด้ วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง
Approve

Votes Disapprove

Votes Abstain

Votes

