(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
Stamp duty 20 baht
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำเรื่อง กำหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
Proxy Form Type B (Detailed and fixed format)
As per the Announcement of the Business Development Department on Proxy Form (No.5) B.E.2550
เขียนที่ __________________________________
Issued at
วันที่ _______เดือน ____________พ.ศ.________
Date
Month
Year
(1) ข้าพเจ้า
I/We,
อยูบ่ า้ นเลขที่
Residing at

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริ ษทั บางกอก โพสต์ จากัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Bangkok Post Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
holding the shares in the total amount of
shares and the total number of votes
votes
 หุ้นสามัญ
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Ordinary shares
shares and the total number of votes
votes
 หุ้นบุริมสิ ทธิ
หุ ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
Preferred shares
shares and the total number of votes
votes
(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint:
(1) ____________________________________________________________________________________ อายุ ____________ ปี
Name-Surname
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ _________________ ถนน _____________________________________ ตาบล/แขวง ___________________________________
Residing at
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต_____________________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ______________
District
Province
Postal code
(2) ____________________________________________________________________________________ อายุ ____________ ปี
Name-Surname
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ _________________ ถนน _____________________________________ ตาบล/แขวง ___________________________________
Residing at
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต_____________________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ______________
District
Province
Postal code
(3) ____________________________________________________________________________________ อายุ ____________ ปี
Name-Surname
age
years
อยูบ่ า้ นเลขที่ _________________ ถนน _____________________________________ ตาบล/แขวง ___________________________________
Residing at
Road
Sub-district
อาเภอ/เขต_____________________________________ จังหวัด ____________________________________ รหัสไปรษณี ย_์ ______________
District
Province
Postal code
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูถ้ ือหุ้นสามัญประจาปี 2561
ในวัน อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุ ม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุ นทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
only one proxy to act as my/ our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 24th April 2018 at
14:00 hours at the Conference Room, Bangkok Post Building, 8th Floor, 136 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or in case of
postponement to such date, time, and place.
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมำประชุ ม โปรดนำหนังสื อมอบฉันทะฉบับนีม้ ำเพือ่ ควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนด้วย
Shareholders or Proxy should bring this proxy to the meeting to expedite the registration process at the meeting.
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(4)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we appoint my/our proxy to vote in the meeting as follows:

วำระที่ 1 เรื่อง พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษำยน 2560
Agenda item 1 To approve the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders that was held on Thursday 27th April 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 2 เรื่อง พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจำปี ของบริษทั และ อนุมัติงบกำรเงินของบริษทั สำหรับรอบปี บัญชีซึ่งสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 ที่ผ้สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ว
Agenda item 2 To acknowledge the Annual Report of the Company and approve the audited financial statements for the year ended
31st December 2017
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำกำรงดจ่ ำยเงินปันผล
Agenda item 3 To approve the omission of dividend payment
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ และกำหนดอำนำจกระทำกำรของกรรมกำร (ถ้ ำมี)
Agenda item 4 To elect directors in replace of directors who shall retire by rotation and fix the authority of directors (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 แต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The election of individual Director
1.

2.

นายวรชัย พิจารณ์จิตร
Mr. Worachai Bhicharnchitr
 เห็นด้วย
Approve
นายศิริธชั โรจนพฤกษ์
Mr. Siritaj Rojanapruk

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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3.

4.

5.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วุฒิศกั ดิ์ ลาภเจริ ญทรัพย์
Asst. Prof. Wutisak Lapcharoensap
 เห็นด้วย
Approve
ดร.พรชัย ชุณหจินดา
Dr.Pornchai Chunhachinda

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 เห็นด้วย
Approve
ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์
Dr. Ronnachit Mahattanapreut

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร
Agenda item 5 To fix directors’ remuneration
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำตอบแทน
Agenda item 6 To appoint independent auditor and fix the audit fee
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำแก้ไขข้ อบังคับของบริษทั ข้ อ 2(ก)
Agenda item 7 To Approve Amendments to Article 2(A) of the Articles of Association of the Company
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 8 เรื่อง พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ำมี)
Agenda item 8 To consider other business (if any)
 (ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.
 (ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
Approve
Disapprove

 งดออกเสี ยง
Abstain
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ ้น
(5) If the vote of the proxy in any agenda item is not in accordance with my/our instruction specified in this proxy form, it deems that the vote
is not correct and does not constitute my/our vote as a shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึ งกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(6 ) In case I/ we do not vote in any agenda item or my/ our instruction is not clear or the Meeting considers and vote in other matters not
mentioned above including amendment or disclosure of addition information, the proxy has the right to consider and vote as the proxy deems
appropriate in all aspects.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสื อมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any action undertaken by the proxy in the Meeting, except for the vote that is not in accordance with my/our instruction specified in
this proxy form, shall be deemed to be undertaken by me/us in all aspects.

ลงชื่อ _________________________________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature
Shareholder
(
)

ลงชื่อ
Signature
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
Proxy
)

ลงชื่อ
Signature
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
Proxy
)

ลงชื่อ
Signature
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ
Proxy
)

หมายเหตุ
1.

2.
3.

ผูถ้ ือหุ ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นให้
ผูร้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote. The vote of a shareholder may not be divided and
given to more than one proxy.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
The election of directors may be for the whole Board or individual director.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข ตามแนบ
In case there are more agenda items for consideration in the Meeting than the above mentioned agenda items, the Shareholder appointing proxy may
use the attached Annex to the Proxy Form Type B.

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

