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หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

----------------------------------------------------- 
       เขียนท่ี…………………………………….…… 
       Made at 
       วนัท่ี...........เดือน....................พ.ศ............... 
       Date     Month                  Year 
 
(1) ขา้พเจา้...................................................................................สญัชาติ............................................................... 
      I/We                    Nationality 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน...............................................ต  าบล/แขวง........................................................... 
Residing at No.          Road    Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
Amphur/khet                                 Province                          Postcode 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน)โดยถือหุน้จ านวนรวมทัง้สิน้………..................................…หุน้   
      Being a shareholder of Patkol Public Company Limited holding the total amount of share(s) 
      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั...................................................เสียง ดงันี ้
      and having voting rights equivalent to                                         vote(s), the details of which are as follows: 
 หุน้สามญั..........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสียง 
 ordinary share                     share(s), having voting rights equivalent to             vote(s) 
 หุน้บรุมิสิทธิ.......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.................................เสียง 
 Preferred share          share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้
      hereby authorize 
(1)............................................................................................................อายุ.........................ปี 
                   Age 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง
................................................................ 
Residing at No.           Road                 Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................
หรอื 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 
 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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(2)............................................................................................................อาย.ุ........................ปี 
                                  Age 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง............................................................ 
Residing at No.                  Road                  Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต................................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................
หรอื 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 
(3)............................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
                  Age 
อยูบ่า้นเลขท่ี..........................ถนน.............................................ต  าบล/แขวง........................................................... 
Residing at No.                  Road                  Tambon/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.........................................................รหสัไปรษณีย.์.......................
หรอื 
Amphur/khet                 Province            Postcode                             
or 
 

  ช่ือ    นายวีระชยั ศรขีจร      (กรรมการอิสระ)      อาย ุ66 ปี      เลขท่ี 348  
Name    Mr. VIRACHAI SRIKAJON   (Independent Director)      Age 66 years,    at No. 348  
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง      หนองบอน             อ าเภอ/เขต     ประเวศ           
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,    Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet        Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10250                 หรอื  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                or 
 

  ช่ือ  นายปรชีา   จนัทรางกรู     (กรรมการอิสระ)        อาย ุ77 ปี      เลขท่ี 348 
Name   Mr. PREECHA CHANTARANGKUL   (Independent Director)    Age   77  years, at No.  348 
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง    หนองบอน          อ าเภอ/เขต      ประเวศ        
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,      Tambol/Khwaeng  Nongbon      Amphur/Khet    Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10250                  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00  น. ณ หอ้งประชมุ 3108  ชัน้1 เลขท่ี348 ถนน เฉลิมพระ

เกียรติร.9 แขวงหนองบอน. เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรอืท่ีพงึจะเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  



  

 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 9 

anyone of the above as may/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting 

of Shareholder of the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 10:00 a.m. at the Meeting Room 3108,  

1st Floor, No. 348  Chalerm Prakiat Rama 9  Road, Nongbon, Pravate, Bangkok, Thailand, or such other date, 

time and place as the Meeting may be adjourned. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 Any business carried on by the proxy in the said meeting, shall be deemed as having been carried out by 

myself in all respects.  

 

   ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

   Signed                             Grantor 

         (.........................................................................) 

 

   ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   Signed                     Proxy 

         (.........................................................................) 

 

   ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   Signed                   Proxy 

         (.........................................................................) 

 

   ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

   Signed                              Proxy 

         (.........................................................................) 

หมายเหต ุ

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Note: 

A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. 

He/She cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways. 
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หนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
(แบบทีก่ าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนและตายตัว) 

Proxy (Form B) 
(Form with fixed and specific details for authorizing proxy) 

 
 

เลขทะเบยีนผู้ถอืหุ้น ..............................................   เขยีนที ่.................................................  
Shareholders’ Registration No.    Written at 
 
   วันที ่.......... เดอืน ..................... พ.ศ. .................
   Date     Month       Year 
 
(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................................            
I/We          
อยู่บ้านเลขที.่.............................................................................................................สัญชาต.ิ.............................. 

Addeess.      Nationality. 

 

(2) เป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of  PATKOL Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวมหุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั .................................... เสียง ดงันี ้
holding the total amount of                        shares with the voting rights or                   votes as follows: 
 หุน้สามญั        หุน้       ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ...................................................... เสียง  
           Ordinary share                          shares with the voting rights or                               votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ       หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................... เสียง     
 Preference share     shares with the voting rights or                                      votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint  
 

 1.  ช่ือ    นายวีระชยั ศรขีจร     (กรรมการอิสระ)      อาย ุ66 ปี      เลขท่ี 348  
Name    Mr. VIRACHAI SRIKAJON   (Independent Director)      Age 66 years,    at No. 348  
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง      หนองบอน             อ าเภอ/เขต     ประเวศ           
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,    Tambol/Khwaeng  Nongbon       Amphur/Khet        Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10250                 หรอื  
 Province         Bangkok             Postal Code   10250                or 
 

อากรแสตมป์  
20 บาท 
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 2.  ช่ือ  นายปรชีา   จนัทรางกรู    (กรรมการอิสระ)        อาย ุ77 ปี      เลขท่ี 348 
Name   Mr. PREECHA CHANTARANGKUL   (Independent Director)    Age   77  years,  at No.  348 
ถนน     ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9   ต าบล/แขวง    หนองบอน          อ าเภอ/เขต      ประเวศ        
Road Chalermprakiat Rama 9 Rd.,      Tambol/Khwaeng  Nongbon      Amphur/Khet    Pravate 
จงัหวดั            กรุงเทพฯ           รหสัไปรษณีย ์ 10250            หรอื       
 Province         Bangkok             Postal Code   10250  OR 
 

 3.  ช่ือ _________________________________ อาย ุ_____ ปี เลขที่ ________________________ 
Name                                                                  age         years, at No.   
ถนน ________________________________ ต าบล/แขวง ____________ อ าเภอ/เขต _______________________             
Road                                                   Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet         
จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย ์___________ หรอื  
 Province                                              Postal Code             or 
 

 4.  ช่ือ _________________________________ อาย ุ_____ ปี เลขที่ ________________________ 
Name                                                                  age         years, at No.   
ถนน ________________________________ ต าบล/แขวง ____________ อ าเภอ/เขต _______________________             
Road                                                   Tambol/Khwaeng          Amphur/Khet         
จงัหวดั ______________________________ รหสัไปรษณีย ์___________ หรอื  
 Province                                              Postal Code              or 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564   เวลา 10.00 น.ณ หอ้งประชุม 3108 ชัน้ 1 เลขท่ี 348   บริษัท    
พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน)  ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on 22nd 
April 2021 at 10.00 hours, at Meeting room 3108 Floor 1  No 348 Patkol Public company Limited, Chalermprakiat 
Rama 9 Rd., Nongborn,  Pravate, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมือ่วันที ่ 23 เมษายน 2563 
Agenda 1  To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2020 held on 23 April 2020 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain  
 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการส าหรับปี2563 และพจิารณาอนุมัตงิบแสดง

ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชสุีดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
Agenda 2 To consider and acknowledge the Board of Directors’ Annual Report for the year 2020 and to 

approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income of 
the Company for the fiscal year ended 31 December 2020 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain  
 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda 3 To consider and approve the appropriation of non-payment the dividend form performance of the 

year 2020 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
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วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the election of directors who have been retired by rotation  

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด  หรือ 
Approve the appointment of all directors or 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
To elect each director individually 
 
4.1 ช่ือกรรมการ นาย ภราดร จุลชาต   
Name of Director:  MR. PARADON CHULAJATA 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.2 ช่ือกรรมการ นาย ไพโรจน ์  สัญญะเดชากุล 
Name of Director:  Mr. PAIROJ SANYADECHAKUL 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.3 ช่ือกรรมการ นาย ปเนต จงวัฒนา 
Name of Director: Mr. PANET CHONGVATANA  
  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
4.4 ช่ือกรรมการ   นาย สุเมธ เจยีมบุตร  
Name of Director:  Mr. SUMET JIAMBUTR 

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
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วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 5  To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2021 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 
Agenda 6  To consider and approve of the appointment of the Company’s auditor and fix the audit fees for 

the year 2021 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 7 To consider other matters (if any) 

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

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

  เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง  
       Approve              Disapprove               Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall 
not be the vote of the Shareholder.    
 



  

 
 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 9 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มเติมขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves 
any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall 
be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in 
all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

                   ลงนาม/Signed_______________________________ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
                                         (                 ) 

 
 ลงนาม/Signed_______________________________        รบัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                 (              ) 
 
                                               ลงนาม/Signed______________________________      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (                        ) 
 

 ลงนาม/Signed______________________________        ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                             (             ) 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 

shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately  
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either director as a whole or elect 

each director individually. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 
Annex attached to the Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of PATKOL PUBLIC COMPANY LIMITED 

             ในการประชุมการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ 
หอ้งประชมุ 3108 ชัน้ 1 เลขท่ี 348 บรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน)  ถนน เฉลมิพระเกียรติ ร.9  แขวงหนองบอน  
เขตประเวศ กรุงเทพฯ  หรอืท่ีจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
           At the Annual General Meeting of Shareholder for the Year 2021, which will be held on 22 April 2021 at 
10:00 a.m., at the Meeting Room 3108, 1st Floor, No. 348 Chalerm Prakiat Rama 9 Road, Nongbon, Pravate, 
Bangkok, Thailand, or on any data and at any postponement thereof 
 
วาระที่............... เรื่อง....................................................................................................................................... 
Agenda   Subject   

       เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

      Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่............... เรื่อง......................................................................................................................................... 
Agenda   Subject   

       เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

      Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่............... เรื่อง.............................................................................................................................................. 
Agenda   Subject  
   เหน็ดว้ย     ไมเ่หน็ดว้ย    งดออกเสียง    

         Approve  Disapprove                              Abstain   

วาระที่...............เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่).............................................................................................................. 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................... 

  Director name……………………………………………………………………………………… 

  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

 Approve  Disapprove  Abstain   
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วาระที่...............เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)....................................................................................................... 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ......................................................................................................... 

  Director name………………………………………………………………………… 

  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

วาระที่...............เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)........................................................................................................... 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ........................................................................................................................ 

  Director name…………………………………………………………………………………… 

  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

วาระที่...............เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)............................................................................................................ 
Agenda              Election of Director  (Continued) 

  ช่ือกรรมการ.................................................................................................................... 

  Director name………………………………………………………………………………… 

  เหน็ดว้ย    ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสียง    

 Approve  Disapprove  Abstain   

 
  ลงช่ือ...................................................................ผูม้อบฉนัทะ 

      Signed      Grantor 

                                                                   (...................................................................) 

            ลงช่ือ...................................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed      Proxy 

                                                                    (...................................................................) 
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ข้อมูลเกีย่วกับกรรมการอสิระส าหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy   

 

ช่ือ-นามสกลุ : นายวีระชยั   ศรีขจร 

Name-Surname : Mr. VIRACHAI SRIKAJON 

อาย ุ : 66 ปี 

Age : 66 years 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี  348 ถ.เฉลมิพระเกียรติ ร.9  

  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

Address : No.348 Chalermprakiat Rama 9 Rd., 

  Khwaeng Nongbon,  

  Khet Pravate, Bangkok 10250 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร: -ไมมี่- 

Relationship : -none- 

การถือหุน้ในบรษัิท : -ไมมี่- 

% of Shares : -none- 

การมีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอ: ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุท่ี 1-9   

Having conflict of interest  : No Conflicts of interest for agenda 1-9  
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        ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอสิระส าหรับมอบฉันทะ /Information for Independent Director for Proxy  

ช่ือ-นามสกลุ : นายปรชีา   จนัทรางกรู 

Name-Surname : Mr. PREECHA CHANTARANGKUL 

อาย ุ : 77 ปี 

Age : 77 years 

ท่ีอยู ่ : เลขท่ี 348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9  

  แขวงหนองบอน  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 10250 

Address : No.348 Chalermprakiat Rama 9 Rd., 

  Khwaeng Nongbon,  

  Khet Pravate, Bangkok 10250 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูบ้รหิาร: -ไมมี่- 

Relationship : -none- 

การถือหุน้ในบรษัิท : -ไมมี่- 

% of Shares : -none- 

การมีสว่นไดเ้สียในวาระที่เสนอ: ไมมี่สว่นไดเ้สียพิเศษในวาระการประชมุท่ี 1-9  

Having conflict of 
interest  :   No Conflicts of interest for agenda 1 - 9 

 
 
 
 
 

 


