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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form Type B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั บางกอก โพสต ์จ  ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Bangkok Post Public Company Limited  

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต ์

เลขท่ี 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on 24 April 2019 at 11:00 hours at the Meeting Room, Bangkok Post 

Building, 8th Floor, 136 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 
วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 
Agenda item  Subject 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.     
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) The proxy must vote as per my instruction as follows: 
  เห็นดว้ย                        ไม่เห็นดว้ย           งดออกเสียง    
 Approve                 Disapprove                                         Abstain  
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หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

วาระท่ี _________ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda   To elect directors (continued) 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 

ช่ือกรรมการ______________________________________________________________________________________ 
Name of director 

  เห็นดว้ย                       ไม่เห็นดว้ย          งดออกเสียง    
 Approve                          Disapprove                                 Abstain 


