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แบบหนังสือมอบฉันทะ

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

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

Month

Year

(1) ข้ าพเจ้ า………………..……………………………….....สัญชาติ………...…..…....อยูบ่ ้ านเลขที………………...
I / We

Nationality

residing at

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

Sub-District

District

Province

รหัสไปรษณีย…
์ ……..……………..
Postal Cade

(2) เป็ นผู้ถอื หุ้นของ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสินรวม.............................หุ้น
Being a Shareholder of Abico Holdings Public Company Limited

Shares

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ…………………..………………….เสียง ดังนี
and have the rights to vote equal to

Votes as follow:

หุ้นสามัญ…………………………………หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ………………….……..…...เสียง
Ordinary Share

Share have the right to vote equal to

vote

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

 ( ) ……………………………………………..………….……อายุ..............................ปี
Age

Years,

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

Sub-District

District

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
Province

Postal Code

 ( ) ……………………………………… …..……………………อายุ...........................ปี
Age

Years,

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

Sub-District

District

จังหวัด....................................................รหัสไปรษณีย์..........................................
Province

Postal Code

 (3) นายเตชะ บุณยะชัย อายุ 7 ปี ทีอยู่เลขที

/ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุ งเทพมหานคร

( ) Mr.Techa Boonyachai 57 years old, Address, 77/26 Saimai, Saimai, Bangkok.

คนใดคนหนึงเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพือเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ า ในการ
ประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญประจําปี
ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้ องคัทลียา ชัน โรงแรม
เอเชีย แอร์ พอร์ ต เลขที / หมู่ ถนนพหลโยธิน อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
หรือทีพึงเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้ วย
Any of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2017 Annual General Meeting of
Shareholders (AGM) on Tuesday, 25th April 2017, 13.00 hrs. at the Cattaleya 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) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังนี ดังนี
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี พ.ศ.
Agenda 1 To certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s operating result for the Year 2016.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

วาระที พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทสําหรับ ปี สินสุดวันที

งดออกเสียง / Abstain

ธันวาคม

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year end 31 December 2016 of the Company.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกําไรทีต้ องสํารองตามกฎหมายและการจ่า ยเงินปั น ผลจากการ
ดําเนิน งานสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559
Agenda 4 To consider and approve the appropriate legal reserve and the dividend payment derived for
operating results for the year ended 31 December 2016.

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

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

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตังกรรมการทังชุด / Vote for all nominated candidates
เห็นด้ วย / Approve
ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
 เห็นด้ วยกับการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี

งดออกเสียง / Abstain

Vote for an individual nominated candidate as follows:

1. ชือกรรมการ นางจินตนา บุญรัตน์
Name of Director Mrs.Chintana Boonyarat

กรรมการ
Director

เห็ นด้วย / Approve
ไม่เห็ นด้วย / Disapprove
2. ชือกรรมการ นายกิตติ วิไลวรางกูร
กรรมการ

งดออกเสี ยง / Abstain

Name of Director Mr. Mati Tungpanich Director

เห็ นด้วย / Approve

ไม่เห็ นด้วย / Disapprove

งดออกเสี ยง / Abstain

วาระที พิจารณาและอนุมตั ิการกําหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
Agenda 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 201 .

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที พิจารณาอนุมตั ิยกเลิกการเพิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญแบบมอบอํานาจทัวไป
(General Mandate)
Agenda 8 To consider and approve cancel the increase of registered capital of the Company under a General Mandate.

 ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที 9 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขบริ คณห์สนธิ ข้ อ ให้ สอดคล้ องกับ การยกเลิกการจัดสรรหุ้นเพิมทุน
แบบทัวไป (General Mandate)
Agenda 9 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association in
accordance with cancel the increase of registered capital of the Company under a General Mandate.

 ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที 10 พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)
Agenda

To consider any other business (if any)

 (ก) ให้ ผ้ รู ับ มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

(3) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ให้
ถือว่าการลงคะแนนสียงนันไม่ถกู ต้ อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีทีข้ าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุ ไว้ ไม่ชัดเจน
หรื อ ในกรณีที ที ประชุม มีก ารพิจ ารณาหรื อลงมติ ใ นเรื องใดนอกเหนือ จากเรื องทีระบุไ ว้ ในข้ างต้ น
รวมถึง กรณีที มีก ารแก้ ไ ขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็ จจริ งประการใดให้ ผ้ รู ั บ มอบฉัน ทะมี สิท ธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเห็นสมควร
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.

กิจการใดทีผู้รับ มอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุมเว้ นแต่กรณีทีผู้รับมอบฉันทะไม่ ออกเสียงตามที
ข้ าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
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.

ลงชือ…………………………………………....ผู้มอบฉันทะ
Signed

Grantor

(……………………..……………………)
ลงชือ…………………………………………....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)
ลงชือ…………………………………………....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)
หมายเหตุ/Note
1. ผู้ถือหุ้นทีมอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ั บมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทังชุดหรื อเลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by
individual.
3. ในกรณี ที มีวาระที จะพิ จารณาในการประชุ มมากกว่าวาระทีระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ เ พิ มเติ มได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental proxy
From.

ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy From
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษทั เอบิโก้ โฮลดิงส์ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถอื หุ้น
สามัญ ประจําปี พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที เมษายน
เวลา . น. ณ ห้ องคัทลียา ชัน โรงแรมเอเชีย
แอร์ พอร์ ต เลขที / หมู่ ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี
หรื อทีจะพึงเลือนไปในวันเวลา
และสถานทีอืนด้ วย
The proxy as a shareholder of Abico Holdings Public Company Limited, at the meeting of the 2017 Annual
general Meeting of Shareholders (AGM) on Tuesday, 25th April 2017, 13.00 hrs. at the Cattaleya 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……..………เรื อง………………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที………….……เรื อง……………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที………………เรื อง…………………………………………………………………………….
Agenda

Subject:

 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ ผ้ รู บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้ วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที.................. เรื อง แต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระฯ (ต่อ)
Agenda

Subject: Election of new Directors (Comtinued)

ชือกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นด้ วย / Approve
ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
ชือกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นด้ วย / Approve
ไม่เห็นด้ วย / Disapprove
งดออกเสียง / Abstain
ชือกรรมการ………………………………………………………………………
Name Director

เห็นด้ วย / Approv

ไม่เห็นด้ วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชือ…………………………………………....ผู้มอบฉันทะ
Signed

Grantor

(……………………..……………………)

ลงชือ…………………………………………....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed

Proxy

(……………………..……………………)

