
 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทั่วไปซ่ึงเปนแบบที่งายและไมซับซอน) 
(General and Simple Form) 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                            เขียนท่ี   
Shareholder registration number Written at 

วันท่ี เดือน     พ.ศ.    
Date             Month        Year 

 
(1) ขาพเจา สัญชาติ  อยูเลขท่ี  ซอย   
 I/We nationality   residing/located at no.  Soi 

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  จังหวัด    
 Road  Sub-district  District Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of G J Steel Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียง ดังนี ้
Holding the total number of             shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
  หุนสามัญ หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
       ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 
  หุนบุริมสิทธิ  หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
       preference share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   
Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
หรือ/Or 

 ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   
Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Only of the above persons 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการของบริษัท คือ 
Appoint the Director of the Company 

  ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ 
Dr. Chainarong Monthienvichienchai  
Chairman of the Board of Directors and Independent Director or  

  รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค  
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Associate Prof. Niputh Jitprasonk  
Independent Director and Chairman of Audit Committee 

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

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  
และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย . 
และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 

สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 10.1 

Enclosure 10.1 
 



 
 

(ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัท ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ด วยลํ าดับ ท่ี  9 ของหนั งสื อ เชิญประชุมสา มัญผู ถื อ หุ น  ประจํ าป  2563)  
(Details of Independent Directors for Appointment as Proxy are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุม
ได ใหกรรมการอิสระท่ีเหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมสามารถ
เขาประชุม 
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. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662  

ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders on Monday, 27 July 2020 at 9.30 hrs. at Mandarin AB, 1st Floor, Mandarin Hotel Bangkok, 

at No. 662 Rama IV Rd., Bang Rak, Bangkok 10500, or such other date, time and place as the meeting may be 

held.  

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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. 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

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. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน                                            เขียนท่ี   
Shareholder registration number Written at               

วันท่ี เดือน     พ.ศ.    
Date             Month        Year 

 
(1) ขาพเจา สัญชาติ  อยูเลขท่ี  ซอย   
 I/We nationality   residing/located at no.  Soi 

ถนน ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  จังหวัด    
 Road  Sub-district  District Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of G J Steel Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียงดังนี้ 
Holding the total number of                 shares  and have the rights to vote equal to votes as follows 
  หุนสามัญ หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
       ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 
  หุนบุริมสิทธิ  หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
       preference share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   
Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
 หรือ/Or 

 ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   
Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Only of the above persons 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการของบริษัท คือ 
Appoint the Director of the Company 

  ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ 
Dr. Chainarong Monthienvichienchai  
Chairman of the Board of Directors and Independent Director or 

  รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค  
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Associate Prof. Niputh Jitprasonk  
Independent Director and Chairman of Audit Committee 

สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 10.2 

Enclosure 10.2 
 

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

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  
และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 



 
 

(ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัท ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา

ดวยลําดับท่ี 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563)  

(Details of Independent Directors for Appointment as Proxy are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุม

ได ใหกรรมการอิสระท่ีเหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมสามารถ

เขาประชุม 

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. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  

ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662  

ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 

Shareholders on Monday, 27 July 2020 at 9.30 hrs. at Mandarin AB, 1st Floor, Mandarin Hotel Bangkok, 

at No. 662 Rama IV Rd., Bang Rak, Bangkok 10500, or such other date, time and place as the meeting may be 

held.  

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

deems appropriate.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

Agenda No. 1 Chairman of the Board of Directors Notification 

เนื่องจากเปนวาระเพ่ือทราบ จงึไมมีการลงคะแนน 

As this agenda is for acknowledgement, there is no voting.  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s  operating results for the year 2019 ended 31 December 2019 

เนื่องจากเปนวาระเพ่ือทราบ จงึไมมีการลงคะแนน 

As this agenda is for acknowledgement, there is no voting.  



 
 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year 2019 ended  
31 December 2019 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as legal reserve and 
the suspension of the distribution of dividend payment from the Company’s 2019 
operating results ended 31 December 2019 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of the directors 
who retire by rotation 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
The appointment of all directors. 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

  



 
 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
The appointment of director individually. 

ชื่อกรรมการ  1. ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 
Director’s name 1. Dr. Chainarong Monthienvichienchai 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  2. นายย่ิงศักดิ์ เจนรถา 
Director’s name 2. Mr. Yingsak Jenratha 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  3. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 
Director’s name 3. Miss Soontareeya Wongsirikul 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2020 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2020 and the 
determination of the remuneration for the auditor 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

  



 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

Agenda No. 9 Other business (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve Disapprove Abstain 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตาม 
ท่ีเห็นสมควร 
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. 

  



 
 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 ่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผู มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใน 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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. 



 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ช้ัน 1 โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27 July 2020 at 9.30 hrs. at Mandarin AB, 1st Floor, Mandarin 
Hotel Bangkok, at No. 662 Rama IV Rd., Bang Rak, Bangkok 10500, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

  

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 
 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

  

 วาระท่ี   เรื่อง    

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 



 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น) 

(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) 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                            เขียนท่ี  
Shareholder registration number Written at               

วันท่ี เดือน   _________พ.ศ.  _________ 
Date             Month        Year 

 
(1) ขาพเจา สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี  
 I/We Having office located at  
 ถนน  ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  จังหวัด  
 Road Sub-district  District Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) 
ใหกับ______________________________________ 
As the custodian of  
ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of G J Steel Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ เสียงดังนี้ 
Holding the total number of                 shares and have the rights to vote equal to votes as follows 
  หุนสามัญ หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
       ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 
  หุนบุริมสิทธิ  หุน   และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 
       preference share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 
(2) ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
 1. ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   

Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
 หรือ/Or 

 ชื่อ                                         อายุ             ป อยูบานเลขท่ี   
Name                                    age      years,  residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง อําเภอ  
Road                                     Sub-District           District 

จังหวัด รหัสไปรษณีย   
Province                                 Postal Code                             
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 

 Only of the above persons 

สิ่งทีส่งมาดวยลําดับที่ 10.3 

Enclosure 10.3 
 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเคร่ืองหมาย  
และระบุรายละเอียดของผูรับมอบฉันทะ 
If choosing No.1, please mark  
and give the details of the proxies. 

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



 
 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการของบริษัท คือ 
Appoint the Director of the Company 

  ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ หรือ 
Dr. Chainarong Monthienvichienchai 
Chairman of the Board of Directors and Independent Director or 

  รองศาสตราจารยนิพัทธ จิตรประสงค  
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
Associate Prof. Niputh Jitprasonk 
Independent Director and Chairman of Audit Committee 

(ขอมูลกรรมการอิสระของบริษัท ท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมา
ดวยลําดับท่ี 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563)  
(Details of Independent Directors for Appointment as Proxy are 
specified in Enclosure 9 of the Invitation of the 2020 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

ท้ังนี้ ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมสามารถเขาประชุม
ได ใหกรรมการอิสระท่ีเหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไมสามารถ
เขาประชุม 
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. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563  
ในวันจันทรท่ี 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ เลขท่ี 662  
ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders on Monday, 27 July 2020 at 9.30 hrs. at Mandarin AB, 1st Floor, Mandarin Hotel Bangkok, 
at No. 662 Rama IV Rd., Bang Rak, Bangkok 10500, or such other date, time and place as the meeting may be 
held.  

(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉันทะตามจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the number of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉันทะบางสวน คอื 

 Grant certain of my/our proxy as follows:  

 หุนสามัญ____________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได______________________เสียง 

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

 หุนบุริมสิทธิ__________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได______________________เสียง 

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

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนท้ังหมด ______________________ เสียง 
Total voting right  votes 

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

กรณีเลือกขอ 2. กรุณาทําเคร่ืองหมาย 
. และเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง 
If choosing No. 2, please mark  
and select one of the Independent 
Directors. 



 
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 

Agenda No. 1 Chairman of the Board of Directors Notification 

เนื่องจากเปนวาระเพ่ือทราบ จงึไมมีการลงคะแนน 

As this agenda is for acknowledgement, there is no voting.  

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019 ended  
31 December 2019 

เนื่องจากเปนวาระเพ่ือทราบ จงึไมมีการลงคะแนน 

As this agenda is for acknowledgement, there is no voting.  

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year 2019 ended  
31 December 2019 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

Agenda No. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as legal reserve and 
the suspension of the distribution of dividend payment from the Company’s 2019 
operating results ended 31 December 2019 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 



 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors in replacement of the directors 
who retire by rotation 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 

The appointment of all directors. 

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 

 การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

The appointment of director individually. 

ชื่อกรรมการ  1. ดร. ชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 
Director’s name 1. Dr. Chainarong Monthienvichienchai 

 เห็นดวย__________เสียง   ไมเห็นดวย__________เสียง   งดออกเสียง_________เสียง 
Approve Votes Disapprove  Votes Abstain   Votes 

ชื่อกรรมการ  2. นายย่ิงศักดิ์ เจนรถา 
Director’s name 2. Mr. Yingsak Jenratha 

 เห็นดวย__________เสียง   ไมเห็นดวย__________เสียง   งดออกเสียง_________เสียง 
Approve Votes Disapprove  Votes Abstain   Votes 

ชื่อกรรมการ  3. นางสาวสุนทรียา วงศศิริกุล 
Director’s name 3. Miss Soontareeya Wongsirikul 

 เห็นดวย__________เสียง   ไมเห็นดวย__________เสียง   งดออกเสียง_________เสียง 
Approve Votes Disapprove  Votes Abstain   Votes 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 

Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2020 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 



 
 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2020 and the 
determination of the remuneration for the auditor 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท 

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

as it deems appropriate.  

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

Agenda No. 9 Other business (if any) 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย__________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง_________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 



 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนน
เสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตาม 
ท่ีเห็นสมควร 
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. 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให 
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
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. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on 
his/her behalf 

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

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the 
Attachment to Proxy Form C. provided. 



 
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท จี เจ สตีล จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันจันทรที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ หองแมนดาริน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 

กรุงเทพฯ เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 27 July 2020 at 9.30 hrs. at Mandarin AB, 1st Floor, Mandarin 
Hotel Bangkok, at No. 662 Rama IV Rd., Bang Rak, Bangkok 10500, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

  

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย __________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย __________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย __________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 



 
 

 วาระท่ี   เรื่อง   

Agenda No. Re: 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

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

 เห็นดวย __________เสียง  ไมเห็นดวย__________เสียง  งดออกเสียง__________เสียง 

Approve Votes Disapprove Votes Abstain  Votes 

 วาระท่ี   เรื่อง    

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 

ชื่อกรรมการ  

Director’s name  

 เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

Approve  Disapprove Abstain 


