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แบบหนังสือมอบฉันทะ

Proxy From
เขียนที…
่ …………………………………
Written at

วันที…
่ ………เดือน…………………….พ.ศ…………..…
Date

Month

Year

(1) ขาพเจา………………..……………………………….....สัญชาติ………...…..…....อยูบานเลขที…
่ ……………...
I / We

Nationality

residing at

ถนน……………..……………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต………………....…จังหวัด……………………..
Road

Sub-District

District

Province

รหัสไปรษณีย…
 ……..……………..
Postal Cade

(2) เปนผูถือหุน ของ บริษทั เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม.............................หุน
Being a Shareholder of Abico Holdings Public Company Limited

Shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ…………………..………………….เสียง ดังนี้
and have the rights to vote equal to

Votes as follow:

หุน สามัญ…………………………………หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ………………….……..…...เสียง
Ordinary Share
(3) ขอมอบฉันทะให
Hereby appoint

Share have the right to vote equal to

vote

 (1) ……………………………………………..………….……อายุ..............................ป
Age

Years,

ถนน........................................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................
Road

Sub-District

District

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย..........................................
Province

Postal Code

 (2) ……………………………………… …..……………………อายุ...........................ป
Age

Years,

ถนน.........................................................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต............................
Road

Sub-District

District

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย. .........................................
Province

Postal Code

 (3) นายเตชะ บุณยะชัย อายุ 56 ป ที่อยูเลขที่ 77/26 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
(3) Mr.Techa Boonyachai 56 years old, Address, 77/26 Saimai, Saimai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการ
ประชุมผูถือหุน สามัญประจําป 2559 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองเอเวอรกรีน ชั้น 5
โรงแรมเอเชีย แอรพอรต เลขที่ 99/2 หมู 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อนื่ ดวย
Any of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) on Friday, 22nd April 2016, 13.00 hrs. at the Evergreen Room 5th Fl. Asia Airport Hotel, 99/2 Moo 8,
Phaholythin Rd., Lamolookka, Pathumthanee 12130 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป พ.ศ.2558
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2015 Annual, General Meeting of Shareholders.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating result for the Year 2015.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับ ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year end 31 December 2015 of the Company.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรที่ตองสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปน ผลจากการ
ดําเนิน งานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda 4 To consider and approve the appropriate legal reserve and the dividend payment derived for
operating results for the year ended 31 December 2015.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 5 To Consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแตงตั้งกรรมการทั้งชุด / Vote for all nominated candidates
เห็นดวย / Approve
ไมเห็นดวย / Disapprove
 เห็นดวยกับการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้

งดออกเสียง / Abstain

Vote for an individual nominated candidate as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายชัยฉัตร บุญรัตน

กรรมการ

Name of Director Mr.Chaichat Boonyarat Director

เห็นดวย / Approve
ไมเห็นดวย / Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายมติ ตั้งพานิช
กรรมการ

งดออกเสียง / Abstain

Name of Director Mr. Mati Tungpanich Director

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2559
Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2016.

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2559
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญแบบมอบอํานาจทั่วไป (General
Mandate)
Agenda 8 To consider and approve the increase of registered capital of the Company under a General Mandate.

 ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหแกไขบริคณหสนธิ ขอ 4 ใหสอดคลองกับ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบทั่วไป
(General Mandate)
Agenda 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association in
accordance with the increase of registered capital of the Company under a General Mandate.

 ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูและเสนอขายหุนกู
Agenda 10 To consider and approve the issuance and offering of debentures.

 ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
Agenda 11 To consider any other business (if any)

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุ ประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให
ถือวาการลงคะแนนสียงนั้นไมถูกตอง และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not
signify my voting as shareholder.

(5) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน
หรือ ในกรณีที่ ที่ป ระชุม มีก ารพิจ ารณาหรื อลงมติ ใ นเรื่ องใดนอกเหนือ จากเรื่อ งที่ร ะบุไ ว ในข างต น
รวมถึง กรณีที่ มีก ารแกไ ขเปลี่ ยนแปลงหรือเพิ่ มเติมข อเท็จจริ งประการใดให ผูรับ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case
the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of
any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our
behalf as he/she may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผูรับ มอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมเวนแตกรณีที่ผูรับ มอบฉันทะไมออกเสียงตามที่
ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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.

ลงชื่อ…………………………………………....ผูมอบฉันทะ
Signed

Grantor

(……………………..……………………)
ลงชื่อ…………………………………………....ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)
ลงชื่อ…………………………………………....ผูรับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)
หมายเหตุ/Note
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะ จะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
สามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
A shareholder shall appoint only on proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint
more than one proxy each with the voting rights in respect of certain portion of share.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by
individual.
3. ในกรณีที่ มีวาระที่ จะพิจารณาในการประชุ มมากกว าวาระที่ระบุไว ขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุ เ พิ่มเติมได ในใบ
ประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental proxy
From.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy From
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษทั เอบิโก โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) ในการประชุมผูถือหุน
สามัญ ประจําป พ.ศ. 2559 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองเอเวอรกรีน ชัน้ 5 โรงแรมเอเชีย
แอรพอรต เลขที่ 99/2 หมู 8 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา
และสถานที่อนื่ ดวย
The proxy as a shareholder of Abico Holdings Public Company Limited, at the meeting of the 2016 Annual
general Meeting of Shareholders (AGM) on Friday, 22nd April 2016, 13.00 hrs. at the Evergreen Room, 5th Fl., Asia Airport
Hotel, 99/2 Moo 8 Phaholyothin Rd., Lamollookka, Pathumthanee 12130 or such other date, time and place as the meeting
may be adjourned.

……………………………………….
วาระที…
่ …..………เรื่อง………………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่………….……เรื่อง……………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่………………เรื่อง…………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ใหผูรบั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่สมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ใหผูรบั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นดวย / Approve

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.................. เรื่อง แตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระฯ (ตอ)
Agenda

Subject: Election of new Directors (Comtinued)

ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นดวย / Approve
ไมเห็นดวย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นดวย / Approve
ไมเห็นดวย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
ชื่อกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นดวย / Approv

ไมเห็นดวย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ขาพเจาขอรับรองวารายการในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบรู ณและเปนความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ…………………………………………....ผูมอบฉันทะ
Signed

Grantor

(……………………..……………………)

ลงชื่อ…………………………………………....ผูร ับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)

