
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

 (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                            เขียนที� _____ 
Shareholder registration number Written at               

วนัที� เดือน   _________พ.ศ.  _________ 
Date             Month        Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ อยู่เลขที� ซอย  _____ 
 I/We nationality   residing/located at no.   Soi 
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   จงัหวดั   _____   
 Road Sub-district  District Province 
 รหสัไปรษณีย์ 
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม        หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียงดงันี �
Holding the total number of                       shares   and have the rights to vote equal to            votes as follows 
  หุ้นสามญั หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

 หรือ/Or 

ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 
  นายชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรือ

Mr. Chainarong Monthienvichienchai or 

  นายธีระพล ปสุสเด็จ  
Mr. Teerapol Pussadet

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลอืกข้อ �. กรุณาทําเครื�องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  and 
give the details of the proxies. 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ�ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent 
Directors.

สิ�งที�ส่งมาด้วย 11.1
Enclosure 11.1 



(ข้อมลูกรรมการอสิระของบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะปรากฏตามสิ�งที�ส่ง
มาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 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) 

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่
สามารถเข้าประชุม 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 
ในวันที�  30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที�  99  
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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 Arnoma Grand Room, 3rd Floor, Arnoma Grand Hotel 
Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
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. 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที�กําหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                            เขียนที�
Shareholder registration number Written at               

วนัที� เดือน   _________พ.ศ.  _____ 
Date             Month        Year 

(1) ข้าพเจ้า สญัชาติ อยู่เลขที� ซอย  
 I/We nationality   residing/located at no.   Soi 
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   จงัหวดั   
 Road Sub-district  District Province 
 รหสัไปรษณีย์ 
 Postal Code 

 (2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม        หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียงดงันี �
Holding the total number of                       shares   and have the rights to vote equal to            votes as follows 
  หุ้นสามญั หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

 หรือ/Or 

ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 
  นายชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรือ

Mr. Chainarong Monthienvichienchai or 

  นายธีระพล ปสุสเด็จ  
Mr. Teerapol Pussadet

สิ�งที�ส่งมาด้วย 11.2
Enclosure 11.2 

กรณีเลอืกข้อ �. กรุณาทําเครื�องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  and 
give the details of the proxies. 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ�ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent 
Directors.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Attach stamp duty of Baht 20) 



(ข้อมลูกรรมการอสิระของบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะปรากฏตามสิ�งที�ส่ง
มาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 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) 

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่
สามารถเข้าประชุม 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 
ในวันที�  30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที�  99  
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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 Arnoma Grand Room, 3rd Floor, Arnoma Grand Hotel 
Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี �ดงันี �
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี ���� ซึ�งประชุมเมื�อวันที� �� 
เมษายน ����

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held 
on April 24, 2017 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตโิครงการแปลงหนี �เป็นทุน

Agenda No. 2 To consider and approve the Debt to Equity Conversion Scheme 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร



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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 3 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ (�) เพื�อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดมิตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (�) เพื�อรองรับของ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนซึ�งเข้า
ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ และ (�) เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 



วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดโดยกาํหนด
ราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกนิกว่าร้อยละ �� 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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตกิารรับความช่วยเหลือทางการเงนิซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของ
บริษัทฯ

Agenda No. 6 To consider and approve the Financial Assistance constituting the Company’s connected 
transaction 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระที� 7 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 Other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น



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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง

หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�

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. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบ

ประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จ ีสตีล จาํกัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of G Steel Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 ในวันที� 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์  

เลขที� 99 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at Arnoma Grand Room, 3rd Floor, 
Arnoma Grand Hotel Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั�งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั�น) 

 (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) 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                            เขียนที� _____ 
Shareholder registration number Written at               

วนัที� เดือน   _________พ.ศ.  _________ 
Date             Month        Year 

(1) ข้าพเจ้า สํานกังานตั �งอยู่เลขที� _____ 
 I/We Having office located at  
 ถนน  ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   จงัหวดั   _____   
 Road Sub-district  District Province 
 รหสัไปรษณีย์ 
 Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั______________________________________ 
As the custodian of  
ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท จี สตีล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of G Steel Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม        หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียงดงันี �
Holding the total number of                       shares   and have the rights to vote equal to            votes as follows 
  หุ้นสามญั หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสียง 
       ordinary share shares    and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น          และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั เสียง 
       preference share shares    and have the rights to vote equal to votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ�ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

 หรือ/Or 

ชื�อ                                           อายุ ปี อยู่บ้านเลขที� _____ 
Name                                     age              years, residing/located at no. 
ถนน                                       ตําบล/แขวง       อําเภอ __________ 
Road                                     Sub-District           District 
จงัหวดั                                     รหสัไปรษณีย์   _____ 
Province                                  Postal Code                             

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียว
Only of the above persons 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 11.3
Enclosure 11.3 

กรณีเลือกข้อ �. กรุณาทําเครื�องหมาย 
และระบุรายละเอียดของผู้ รับมอบฉนัทะ 
If choosing No.1, please mark  and 
give the details of the proxies. 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Attach stamp duty of Baht 20) 



 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ คือ 
Appoint the Independent Director of the Company 
  นายชยัณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย หรือ

Mr. Chainarong Monthienvichienchai or 

  นายธีระพล ปสุสเด็จ  
Mr. Teerapol Pussadet

(ข้อมลูกรรมการอสิระของบริษัทฯ ที�เป็นตวัแทนรับมอบฉนัทะปรากฏตามสิ�งที�ส่ง
มาด้วย 10 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 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) 

ทั �งนี � ในกรณีที�กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถเข้า
ประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที�เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที�ไม่
สามารถเข้าประชุม 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 
ในวันที�  30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ เลขที�  99  
ถนนราชดาํริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย
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 Arnoma Grand Room, 3rd Floor, Arnoma Grand Hotel 
Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time and place 
as the meeting may be held.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั �งนี � ดงันี �
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 Grant certain of my/our proxy as follows:  

 หุ้นสามญั____________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้______________________เสียง 

      ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes  

 หุ้นบริุมสิทธิ__________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้______________________เสียง 

      preference share shares   and have the rights to vote equal to votes  

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั �งหมด ______________________ เสียง 
Total voting right  votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี �ดงันี �
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� ซึ� งประชุมเมื�อวันที�  �� 
เมษายน ����

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders held 
on April 24, 2017 

กรณีเลอืกข้อ 2. กรุณาทําเครื�องหมาย 
. และเลอืกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึ�ง
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the Independent 
Directors.



 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมัตโิครงการแปลงหนี �เป็นทุน

Agenda No. 2 To consider and approve the Debt to Equity Conversion Scheme 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน และอนุมัติ
การแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ �. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ (�) เพื�อรองรับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดมิตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที�ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) (�) เพื�อรองรับของ
การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี �เป็นทุนซึ�งเข้า
ข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของบริษัทฯ และ (�) เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญ
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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที� 5 พจิารณาอนุมัตกิารเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจาํกัดโดยกาํหนด
ราคาเสนอขายที�มีส่วนลดเกนิกว่าร้อยละ �� 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 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมัตกิารรับความช่วยเหลือทางการเงนิซึ�งเข้าข่ายเป็นรายการที�เกี�ยวโยงกันของ
บริษัทฯ

Agenda No. 6 To consider and approve the Financial Assistance constituting the Company’s connected 
transaction 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 



วาระที� 7 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 Other business (if any) 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย__________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี �ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั �นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น
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) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง
หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�
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. 

กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือ
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

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. 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื�อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี � ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้
คสัโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น
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. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 



(1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her 
behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian 
business 

3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบ
ประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to Proxy Form C. provided. 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จ ีสตีล จาํกัด (มหาชน) 

A proxy is granted by a shareholder of G Steel Public Company Limited  

ในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2560 ในวันที� 30 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั �น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์  

เลขที� 99 ถนนราชดําริ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on August 30, 2017 at 1.30 p.m. at Arnoma Grand Room, 3rd Floor, 
Arnoma Grand Hotel Ratchadamri Rd, Lumphini Sub-distrct, Pathum Wan District, Bangkok 10330, or such other date, time and 
place as the meeting may be held. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 วาระที� เรื� อง
Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย __________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย __________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  



 เห็นด้วย __________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระที� เรื� อง

Agenda No. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร

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

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี �

 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย __________เสียง  ไม่เห็นด้วย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 


