Enclosure 3

Proxy Form A

Affix

(General Form)

20 Baht
duty

Written at…………………………….
Date…….… / …………… / ………...
(1) I/We…………………………………………Nationality…………………………………………..
Residing at No. ……….………..Road………………………Tambol/Kwaeng…………………
Amphoe/Khet………………………Province……………………………Post Code…………..
( 2) Being a shareholder of ………Malee Sampran Public Company Limited…………………
Holding…………………………….share(s) and shall hold………..………… ..number of vote(s)
Ordinary share……………...........share(s) and shall hold……….……………number of vote(s)
( 3 ) Hereby appoint
( 1 ) Name………………………............…………….age……………………….years
Residing at No…………Road………….… Tambol/Kwaeng…...........……..…
Amphoe/Khet .............………….Province…………………Post Code……….
( 2 ) Name…………………….............………………..age……………….……..years
Residing at No………….Road………….… ..Tambol/Kwaeng…….............……
Amphoe/Khet ................…………Province………………....Post Code………...
( 3 ) Name………Dr. Krizz Chantjiraporn … …….....age………65………..…years
Residing at No 3769 Yothinpattana Road, Kweang Klongjan, Khet Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand
Only one proxy to be my/our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2016 Annual
General Meeting of Shareholders will be held on Friday 22 April 2016 at 10:00 am. at EVERGREEN
Room, 5th Floor of Asia Airport Hotel which is located at No.99/2 Moo.8 Phaholyothin Road, Kukot,
Lumlukka, Pathumthani, 12130. Thailand or at any adjournment thereof
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.
Signed.........................................................Appointer
(...................................................)
Signed........................................................Proxy holder
(....................................................)
Signed.........................................................Proxy holder
(........Dr. Krizz Chantjiraporn........)
Remarks:

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot

split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.

19

Enclosure 3
Affix

Proxy Form B
Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details

20 Baht
Duty

Place …………………………………
Date…….… / …………… / ………...
(1) I/We…………………………………………Nationality…………………………………….
Residing at No. ……….…Road………………………Tambol/Kwaeng…………………
Amphoe/Khet………………………Province…………………… …Post Code…………..
( 2) Being a shareholder of Malee Sampran Public Company Limited……………………..
Holding………………………..share(s) and shall hold………..……….number of vote(s)
Ordinary share……………....share(s) and shall hold……….……….number of vote(s)
( 3 ) Hereby appoint
( 1 ) Name………………………............…………….age……………………….years
Residing at No…………Road………….… Tambol/Kwaeng…...........……..…
Amphoe/Khet .............………….Province…………………Post Code……….
( 2 ) Name…………………….............………………..age……………….……..years
Residing at No………….Road………….… ..Tambol/Kwaeng…….............……
Amphoe/Khet ................…………Province………………....Post Code………...
( 3 ) Name …………Dr. Krizz Chantjiraporn … …….....age………65………..…years
Residing at No 3769 Yothinpattana Road, Kweang Klongjan, Khet Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand.
Only one proxy to be my/our proxy to attend and vote on my / our behalf at the 2016 Annual
General Meeting of Shareholders will be held on Friday 22 April 2016 at 10:00 am. at EVERGREEN
Room, 5th Floor of Asia Airport Hotel which is located at No.99/2 Moo.8 Phaholyothin Road, Kukot,
Lumlukka, Pathumthani, 12130. Thailand or at any adjournment thereof
(4) I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:
1st Agenda To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders .
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve………vote(s)

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)
page…1…of…4…page

20

2nd Agenda

To acknowledge the report on the Company’s operating result for
the Year 2015

(A)

appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.

(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve………vote(s)

3rd Agenda

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)

To approve the audited financial statements for the year ended 31
December 2015 of the Company.

(A)

appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.

(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve………vote(s)

4th Agenda

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)

To consider and approve the dividend payment derived from
operating results for the year ended 31 December 2015.

(A)

appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.

(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve………vote(s)

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)

5th Agenda To consider approval of the re-appointment of the Company’s
directors replacing those retired by rotation.
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Appointment of directors as a whole
Approve………vote(s)

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)

Appointment of each director individually
Approve………vote(s)
Name of Director

Disapprove…… vote(s)

[1] Ms. Roongchat Boonyarat

Approve …….vote(s)
Name of Director

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

[2] Ms. Nattharin Talthong

Approve …….vote(s)
Name of Director

Abstain……vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

[3] Ms. Nart Fongsmut

Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)
page…2…of…4…page
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6th Agenda

To consider and approve determination of directors’ remuneration for
the year 2016

( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve………vote(s)

Disapprove…… vote(s)

Abstain……vote(s)

7th Agenda To consider and approve the appointment of auditors and to determine
their remuneration for the year 2016
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….vote(s)

8th Agenda To consider and approve the amendment to Clause 1. of the Company’s
Memorandum of Association (The Company’s name)
( A ) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
( B ) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)
9th Agenda

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….vote(s)

To consider and approve the amendment to Article 1 and Article 52 of the
Company’s Articles of Association, in relation the Company’ name and
Seal

(A)

appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.

(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

10th Agenda
(A)

Disapprove…….vote(s)

Abstain……vote(s)

To consider other businesses (if any).
appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.

(B)

appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

(5) 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.
page…3…of…4…page
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(6) In the case that I do not specify my / our intentions to vote for any Agenda, or have not clearly
specified my / our intentions, or the meeting considers and resolves additional matters, or in the
case that the meeting considers or resolves other matters which are not included in the Agenda
above, including any change or increase of any information, the proxy holder shall have the right
to consider and give resolution on my / our behalf as is deemed appropriate.
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.

Signed.........................................................Appointer
(...................................................)
Signed........................................................Proxy holder
(..................................................)
Signed.........................................................Proxy holder
(...................................................)
Signed.........................................................Proxy holder
(.........Dr. Krizz Chantjiraporn.....)

Remarks:
1.

A shareholder shall make a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting.
He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several
proxy holders to vote for him/her in a meeting.

2

The Agenda relating to election of directors shall be voted for election by the group
of directors or individual directors

3.

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement
can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

page…4…of…4…page
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REGULAR CONTINUED PROXY FORM B
Authorization on behalf of the Shareholder of Malee Sampran Public Company Limited
For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 on Friday 22 April 2016
at 10:00 am. at EVERGREEN Room, 5th Floor of Asia Airport Hotel which is located at No.99/2
Moo.8 Phaholyothin Road, Kukot, Lumlukka, Pathumthani, 12130. Thailand or at any adjournment
thereof
********************************************
Agenda………….Re: …………………………………………
(A) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
(B) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

Agenda………….Re: …………………………………………
(A) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
(B) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

Agenda………….Re: …………………………………………
(A) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
(B) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)

Abstain…….. vote(s)

Agenda………….Re: …………………………………………
(A) appoint the proxy holder to have right to consider and vote on my / our
behalf as he/she deems appropriate.
(B) appoint the proxy holder to vote as per my / our intentions as follows
Approve …….vote(s)

Disapprove…….vote(s)
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Abstain…….. vote(s)

เอกสารแนบ 3
Enclosure 3

Affix
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Form of Proxy, Form C
20 Baht
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
duty
( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
This form is for the purpose where a shareholder is a foreign investor who appointed Custodian
in Thailand to be share depository
เขียนที่ ____________________________________
Written at
วันที่ __________ เดือน___________พ.ศ. _________
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า I /We __________________________________ สัญชาติ / Nationality____________________
ที่อยู่ Address: __________________________________________________________________________
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ ________________________________
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษท
ั มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
as an operator in the business of the custodian for a shareholder of Malee Sampran Public
Company Limited
โดยถือหุ้นสามัญจานวนทั้งสิ้นรวม _____________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____________เสียง
holding total of
common shares and having
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ hereby authorize
(1) นาย / นาง / นางสาว _______________________________
อายุ ____________________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู่ ____________________________________________________________________หรือ
Address
or
(2) นาย / นาง / นางสาว ________________________________ อายุ ____________________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Age
year(s)
ที่อยู่ ____________________________________________________________________หรือ
Address
or
(3) นาย / นาง / นางสาว ____ ดร. กฤษฎ์ ฉันทจิรพร_____ อายุ _________65 ____________ปี
Mr. / Mrs. /Miss
Dr. Krizz Chantjiraporn
Age
65
year(s)
ที่อยู่

บ้านเลขที่ 3769 ถนนโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

10240
Address 3769 Yothinpattana Road, Kweang Klongjan, Khet Bangkapi, Bangkok 10240
หมายเหตุ : ดร. กฤษฎ์ ฉันทจิรพร, กรรมการอิสระ มีส่วนได้เสียเฉพาะในวาระที่ 6 พิจารณาและ
Remark:

อนุมัติการกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
Dr. Krizz Chantjiraporn, The Independent Director has stake in the 6th agenda –
To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year
2016

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ในวันศุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน
ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the
Annual General Shareholder Meeting for year 2016 on Friday 22 April 2016 at 10.00 a.m. at
EVERGREEN room 5thFloor ASIA AIRPORT HOTEL 99/2 Moo 8 Phaholyothin Road, Kukot,
Lumlukka, Pathumthani 12130 or as to be postponed to another date, time and place.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting on my behalf in this meeting as follows;

□
□
□
(4)

มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Full authorization to vote by all number of shares held by me.
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial authorization:
หุ้นสามัญ _________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _________________เสียง
Common share
shares and having
votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby authorize my attorney for voting in this meeting on my behalf as follows;
วาระที่ 1

:

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอ
ื หุน
้ ของบริษท
ั ประจาปี 2558

1st Agenda

:

To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a)
The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□

□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□

เห็นด้วย
Agree _______

วาระที่ 2 :
2rd

Agenda :

□ งดออกเสียง

Abstention _______

To Acknowledge the report on the Company’s operating result for the Year 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as
he/she deems appropriate.

□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

3rd Agenda :

Disagree _______

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2558

□

วาระที่ 3 :

□ ไม่เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558
To approve the audited financial statements for the year ended 31 December
2015 of the Company
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a)The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as
he/she deems appropriate.

□
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□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□

เห็นด้วย
Agree ________

วาระที่ 4

:

□ไม่เห็นด้วย

Disagree _________

□ งดออกเสียง

Abstention _______

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2558 จากผลการดาเนินงานสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

4th Agenda

:

To consider and approve dividend payment derived from operating results
for the year ended 31 December 2015
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□
□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

วาระที่ 5

:

พิจารณาอนุมต
ั ิการแต่งตัง้ กรรมการ แทนกรรมการที่ตอ
้ งออกตามวาระ

5th Agenda

:

To consider approval of the re-appointment of Company’s director replacing
those retired by rotation.
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□

□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

(1)

□

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
Election of the whole group of director

□ เห็นด้วย

Agree _______

(2)

□ ไม่เห็นด้วย

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

□ การแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล

Election of the individual director
(1) นางสาวรุง่ ฉัตร บุญรัตน์
Ms. Roongchat Boonyarat
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Agree ________ Disagree ________ Abstention ________
(2) นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง
Ms. Nattharin Talthong
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Agree _________ Disagree ________ Abstention ________
(3) นางสาวนาฎ ฟองสมุทร
Ms. Nart Fongsmut
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Agree _________ Disagree _________ Abstention ________

□

□

□

□

□

□
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□

□

□

วาระที่ 6 :
6th

พิจารณาและอนุมัตก
ิ ารกาหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559

Agenda :

To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the
year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□
□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

7th

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _____ __

วาระที่ 7 :

พิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ผูส
้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีปี 2559

Agenda :

To consider and the appointment of auditors and to determine their remuneration
for the year 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□

□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

8th

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

วาระที่ 8

:

พิจารณาและอนุมต
ั ใ
ิ ห้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชือ
่ บริษท
ั )

Agenda

:

To consider and approve the amendment to Clause 1. of the Company’s

Memorandum of Association (The Company’s name)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□
□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

วาระที่ 9

:

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

พิจารณาและอนุมต
ั ใ
ิ ห้แก้ไขข้อบังคับของบริษท
ั ข้อ 1. และข้อ 52. เรือ
่ งชือ
่ และตราของ
บริษท
ั

9th

Agenda :

To consider and approve the amendment to Article 1 and Article 52 of the
Company’s Articles of Association, in relation to the Company’ name and seal
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□
□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดัง นี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

□

□
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□

วาระที่ 10
10th Agenda :

:

Agree _______
พิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ๆ (ถ้ามี)

Disagree _______

Abstention _______

To consider other businesses (if any).
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่
เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf
as he/she deems appropriate.

□

□

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______

□ ไม่เห็นด้วย

Disagree _______

□ งดออกเสียง

Abstention _______

(5)
การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
If the vote of the attorney in any agenda which is inconsistent with this proxy, it shall be
deemed that the vote is incorrect and shall not be considered my vote as a shareholder.
(6)
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ ชด
ั เจน
หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case no instruction is given by me for voting on my behalf for any agenda, unclear
instruction or voting any additional matter beyond the aforesaid agenda is required in the meeting
including the case where the amendment, modification or addition to the information has been
made in any respect, the attorney shall have the right to consider and vote on my behalf for any
matter as he/she deems appropriate.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts that the attorney has performed in connection with the authorization, except for the case
where the attorney did not vote in accordance with the power of attorney, shall be deemed as if I did
it by myself.
ลงชื่อ

_____________________________ ผูม
้ อบฉันทะ

Signature (____________________________) Authorizer
ลงชื่อ

_______________________________ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (____________________________) Attorney
ลงชื่อ

_______________________________ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (____________________________) Attorney
ลงชื่อ

_______________________________ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (____Dr. Krizz Chantjiraporn ___ ) Attorney

29

หมายเหตุ
1.
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2.
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
(Custodian)
3.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5.
ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ
เพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks
1. This Proxy Form C is only for a shareholder who as a foreign investor as appeared in the
registration record and has appointed Custodian in Thailand to be share depository.
2. The documents required to be attached with the proxy are:
(1) The Power of Attorney from the shareholder to the Custodian to sign this proxy.
(2) The confirmation letter certifying that the person signing the proxy is permitted to conduct
Custodian business.
3. The shareholder, who is an authorizer, shall authorize only one attorney for attending the
meeting and voting. The shareholder cannot allocate his/her shares to more than one attorney
for the purpose of separating his/her vote in the meeting.
4. Election of Director can be made either the whole group of director or individual director.
5. In case where additional agenda is made more than the above agendas, the authorizer can add
in the Annex to the of Power of Attorney Form C as attached.
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ใบประจาต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Annex to the Power of Attorney Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาลีสามพราน จากัด (มหาชน)
The authorization under this proxy is made by a person who is a shareholder of Malee Sampran
Public Company Limited.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน
ชั้น 5 โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them to be my attorney for attending the meeting and voting on my behalf in the Annual
General Shareholder Meeting for year 2016 on Friday 22 April 2016 at 10.00 a.m. at EVERGREEN
room 5thFloor ASIA AIRPORT HOTEL 99/2 Moo 8 Phaholyothin Road, Kukot, Lumlukka,
Pathumthani 12130 or as to be postponed to another date, time and place.

-----------------------------

□
□
□

วาระที่ __________ เรื่อง __________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

□

Agree _______________

□
□
□

วาระที่ __________ เรื่อง __________________________________________
Agenda
Topic
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The attorney shall have the rights to consider and vote on my behalf as he/she
deems appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The attorney shall vote pursuant to my intention as follows;

□ เห็นด้วย

Agree _______________

□

□

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Disagree _______________ Abstention _______________

□

□

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Disagree _______________ Abstention _______________

วาระที่ __________ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda
Topic: Election of director
ชื่อกรรมการ _________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

Agree _______________

□

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Disagree _______________ Abstention _______________

ชื่อกรรมการ _________________________________________
Name of the director

□ เห็นด้วย

□

Agree _______________

□

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
Disagree _______________ Abstention _______________
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