Enclosure 7

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

									

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น___________________________
เขียนที่____________________________         
Shareholder registration number						Written at
วันที_่ ______เดือน_______พ.ศ._________
									
Date
Month
Year
(1)

ข้าพเจ้า_____________________________สัญชาติ______________อยูเ่ ลขที_่ ___________________ซอย_________
I/We
       nationality
    residing/located at no.            Soi
ถนน____________ต�ำบล/แขวง____________อ�ำเภอ/เขต____________จังหวัด_____________รหัสไปรษณีย_์ _______
Road		
Tambol/Kwaeng		
Amphur/Khet
Province		
Postal Code
(2)
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nok Airlines Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ รวม_______________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________เสียง ดังนี้
		
Holding the total number of		
shares and have the rights to vote equal to votes as follows
หุน้ สามัญ_____________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง
			 ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
หุน้ บุรมิ สิทธิ___________________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________เสียง
			 preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
(3)
ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)
1. ชื่อ_______________________อายุ________ปี อยู่บ้านเลขที่__________________
					Name
Age
years residing/located at no.
กรณีเลือกข้อ 1.
ถนน___________________ต�ำบล/แขวง______________อ�ำเภอ________________
กรุณาท�ำเครื่องหมาย 
					Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
ที่
1. ระบุชื่อผู้รับมอบ
จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย์_________________
อ�ำนาจ
					Province
Postal Code
If you make proxy by
					
หรือ/Or
choosing No.1,
ชื่อ_______________________อายุ________ปี อยู่บ้านเลขที่__________________
please mark 
					Name
Age
years residing/located at no.
at
1. and give the
ถนน___________________ต�ำบล/แขวง______________อ�ำเภอ________________
details of proxy (proxies).
					Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด_________________รหัสไปรษณีย์_________________
					Province
Postal Code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
					 Anyone of these persons
2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท คือ
กรณีเลือกข้อ 2.
					
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of
กรุณาท�ำเครื่องหมาย 
					
the Company
ที่
2. และเลือก
กรรมการอิสระคนใดคนหนึง่
         นายวิสิฐ ตันติสุนทร
Mr. Visit Tantisunthorn หรือ/or
If you make proxy by
    นายโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ Mr. Chotisak Asapaviriya
choosing No. 2,
please mark 
(รายละเอียดประวัตกิ รรมการอิสระปรากฏตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
at   2. and choose
ผู
้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560)
one of these members of
(Details
of members of the Independent Directors of the Company are specified
the Independent Directors.
					in Enclosure 8 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
กรรมการอิสระทีไ่ ม่สามารถเข้าประชุม เป็นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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. As my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our
behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at the Grand Ballroom,
4th Floor, Miracle Grand Convention Hotel, No.99 Vibhavadi-Rangsit Road, Lak Si Sub-district, Don Mueang
District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(4)
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda		
Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement
item no. 1
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2559
Agenda
To consider and adopt the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
item no. 2
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปี 2559
Agenda
To consider and acknowledge the operating results of the Company for the year 2016
item no. 3
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก�ำไรขาดทุนและก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัท ส�ำหรับปี สิ้นสุด
		
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda
To consider and approve the statements of financial position and profit or loss and other comprehensive
item no. 4
income of the Company for the year ended December 31, 2016
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ไิ ม่จดั สรรก�ำไรส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
		
2559 เป็นทุนส�ำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนส�ำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
		
และงดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของบริษทั ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda
To consider and approve the suspension of allocation of the profits from the operating results of the
item no. 5
Company from the fiscal year ended December 31, 2016 to be the reserve fund as prescribed by
		
law since it is fully reserved in accordance with law and the suspension of the dividend payment for
the fiscal year ended December 31, 2016
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
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ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
Agenda		
To consider and approve the election of the Directors to replace those who completed the term
item no. 6
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
A.
Election of entire nominated directors
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 Approve			Disapprove		Abstain
ข.
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
B.
Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายสมใจนึก เองตระกูล
Director’s name Mr. Somchainuk Engtrakul
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 Approve			Disapprove		Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ จีระพันธุ์
Director’s name Mr. Apichart Chirabandhu
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 Approve			Disapprove		Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายมนตรี จ�ำเรียง
Director’s name Mr. Montree Jamrieng
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 Approve			Disapprove		Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายรัฐพล ภักดีภูมิ
Director’s name Mr. Rathapol Bhakdibhumi
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
				 Approve			Disapprove		Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอ�ำนาจกรรมการบริษัท
Agenda		
To consider and approve the amendment of the authorized signatories of the Company
item no. 7
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจ�ำปี 2560
Agenda		
To consider and approve the determination of remuneration of the Board of Directors and
item no. 8
Subcommittee of the Company for the year 2017
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
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วาระที่ 9
Agenda		
item no. 9

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for
year 2017
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
			
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจ�ำนวน 781,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน
		
625,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 1,406,250,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน
		
781,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ
		
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
Agenda		
To consider and approve the increase in the registered capital of the Company by the amount of
item no. 10 Baht 781,250,000 from the existing registered capital of Baht 625,000,000 to Baht 1,406,250,000 by
issuing 781,250,000 newly-issued ordinary shares at the par value of Baht 1 per share and to consider
		
and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be
		
in line with the increase of the Company’s registered capital;
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
		
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 11
พิจารณาอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ครัง้ ที่ 1 (NOK-W1) ซึง่ จัดสรร
		
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
Agenda		
To consider and approve the issuance and offering of warrants to purchase ordinary shares of the Company
item no. 11 No. 1 (NOK-W1) to the existing shareholders who subscribe to the newly-issued ordinary shares;
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
วาระที่ 12
		
		
		
Agenda
item no. 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ไม่เกินจ�ำนวน 781,250,000 หุ้น
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ�ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (NOK-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
To consider and approve the allocation of not exceeding 781,250,000 newly-issued ordinary shares
from the capital increase to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings
(Rights Offering) and to accommodate the exercise of warrant to purchase ordinary shares of the
Company No. 1 (NOK-W1) to the existing shareholders who subscribe to the newly-issued ordinary
		shares;
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			 Approve				Disapprove		Abstain
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วาระที่ 13
Agenda
item no. 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Other matters (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
			
Approve				
Disapprove		
Abstain
(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น
ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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)
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
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 ……………………………………..ผู้มอบฉันทะ/Grantor
      (...…………………...…………………….)
ลงชือ่ /Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
      (...…………………...…………………….)
ลงชือ่ /Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
      (...…………………...…………………….)
ลงชือ่ /Signed ………………………………………ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
      (...…………………...…………………….)

หมายเหตุ / Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีทมี่ วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ 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.
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ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Nok Airlines Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9:00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 19, 2017 at 09.00 a.m. at the Grand Ballroom, 4th Floor,
Miracle Grand Convention Hotel, No.99 Vibhavadi-Rangsit Road, Lak Si Sub-district, Don Mueang District, Bangkok, or
such other date, time and place as the meeting may be held.
                       ----------------------------------------------------------------------วาระที่_____________________________เรื่อง___________________________________
Agenda item no.
      Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve
independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention
as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
         งดออกเสียง
			
Approve				
Disapprove		
Abstain
วาระที่_____________________________เรื่อง___________________________________
Agenda item no.
      Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve
independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention
as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
         งดออกเสียง
			
Approve				
Disapprove		
Abstain
วาระที่_____________________________เรื่อง___________________________________  
Agenda item no.
      Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve
independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention
as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
         งดออกเสียง
			
Approve				
Disapprove		
Abstain
วาระที่_____________________________เรื่อง___________________________________
Agenda item no.
      Re :
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve
independently as it deems appropriate.
ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention
as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
         งดออกเสียง
			
Approve				
Disapprove		
Abstain
Enclosure 7 Page 60/82

