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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

 

 

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ............................................................           เขยีนที ่........................................ 

Shareholder’s Registration No     Written  

 

 

 วันที ่............ เดอืน .......................... พ.ศ. ............ 

  Date      Month             Year  

 

(1) ขา้พเจา้ .........................................................................  สัญชาต ิ...................................................... 

 I/We nationality           

 อยูบ่า้นเลขที ่......................  ถนน ..................................... ต าบล/แขวง................................................. 

 Address Road Sub-district     

 อ าเภอ/เขต ........................ จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย.์.............................................. 

 District Province Postal Code 

 

(2)    เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)  

Being a shareholder of Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (the 

“Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .......................... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ......................... เสยีง ดังนี ้

Holding the total amount of shares and having the right to vote as follows: 

 

 หุน้สามัญ .......................................... หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง    

Ordinary shares shares and having the right to vote equal to votes 

 

  หุน้บรุมิสทิธ ิ…………………………………… หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง 

    Preference shares shares and having the right to vote equal to votes 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้

   Hereby appoint 

 

 1. ชือ่ ................................................... อาย ุ............. ปี อยูบ่า้นเลขที…่……………………..................... 

    Name age years, residing at  

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ 

 Road Sub-district District 

 จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์...................... หรอื 

 Province Postal Code or  

 

 2. ชือ่ ................................................... อาย ุ............. ปี อยูบ่า้นเลขที…่……………………..................... 

    Name age years, residing at  

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ 

 Road Sub-district District 

 จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์...................... หรอื 

 Province Postal Code or  

  

 3. ชือ่ ................................................... อาย ุ............. ปี อยูบ่า้นเลขที…่……………………..................... 

    Name age years, residing at  

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ 

 Road Sub-district District 

 จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์...................... หรอื 

 Province Postal Code or  

   

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
Stamp Duty  

20 Baht 
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 4. ชือ่ ................................................... อาย ุ............. ปี อยูบ่า้นเลขที…่……………………..................... 

    Name age years, residing at  

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ 

 Road Sub-district District 

 จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์...................... หรอื 

 Province Postal Code or  

 

 5. ชือ่ ................................................... อาย ุ............. ปี อยูบ่า้นเลขที…่……………………..................... 

    Name age years, residing at  

 ถนน ................................................. ต าบล/แขวง ........................ อ าเภอ/เขต ............................ 

 Road Sub-district District 

 จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ์...................... หรอื 

 Province Postal Code or  

 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2561 วันจันทรท์ี ่23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 ถนน

วภิาวด-ีรังสติ เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย   

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of 

Shareholders on Monday, April 23, 2018 at 1330 hrs. at Cattleya Room, 1st Floor, Rama Garden Hotel, No. 9/9 Vibhavadi – 

Rangsit Road, Laksi, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

     กจิการใดทีผู่ร้ับมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะ ให ้

ถอืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

      For any act performed by the Proxy at the meeting, except when the Proxy did not vote in accordance with my/our 

instruction shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 

                                                ลงนาม/Signed……………………....................…….. ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 

                                   (.........................................................)  

 

 

 

 

 

                                                         ลงนาม/Signed ……………………………………….….. ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

 

      (...........................................................) 

 

หมายเหต/ุRemark 

ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not split 

the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 

Proxy (Form B.) 

 

 

 

  

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้.............................................................       เขยีนที.่.................................................... 

Shareholder’s Registration No                                                  Written at 

 

วันที.่...........เดอืน..........................พ.ศ................ 

             Date             Month            Year  

 

(2) ขา้พเจา้ ........................................................................... สญัชาต ิ........................................................ 

I/We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่...............................  ถนน ........................................ ต าบล/แขวง ....................................... 

Address  Road Tambol/Sub district 

อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ..................................... รหัสไปรษณีย ์.....................................

 Amphur/District Province Postal Code  

 

(2) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”)  

Being a shareholder of Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (the “Company”) 

 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม........................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ......................... เสยีง ดังนี ้

Holding the total amount of shares and having the right to vote as follows: 

 

 หุน้สามัญ ............................................. หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง  

  Ordinary shares   shares and having the right to vote equal to     votes 

 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ…………………….………………… หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง    

Preference shares shares and having the right to vote equal to votes 

 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให ้

 Hereby appoint 

 

 1. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต .................................... 

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 2. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต .................................... 

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

    Province                                    Postal Code                              or 

 

 3. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………… 

  Name age years, residing at 

         ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ....................................  

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
Stamp Duty  

20 Baht 
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 4. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ....................................  

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 5. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่……………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ....................................  

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

        คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2561 ในวันจันทรท์ี ่23 เมษายน  2561เวลา 13.30 น. ณ หอ้งแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 

ถนนวภิาวด-ีรังสติ เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย   

        Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of 

Shareholders on Monday, April 23, 2018 at 1330 hrs., Cattleya Room, 1st Floor, Rama Garden Hotel, Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi 

– Rangsit, Laksi, Bangkok. Or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี้ 

  I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที ่1   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2560 

Agenda No.1 To consider and acknowledge the Management Performance Report for the year 2017. 

 

-วาระนีเ้ป็นการแจง้เพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมต-ิ 

     -This agenda is for acknowledgement and does not require voting on 

 

วาระที ่2      พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปีของบรษิทั ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

Agenda No.2 To consider and approve the Financial Statements for the year ending 2017 as at December 31, 

2017. 

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve   Not approve      Abstain  

 

วาระที ่3 พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปี 2560 

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of profits as legal reserves and dividend payment for the 

year 2017  

    

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve        Abstain  
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วาระที ่4      พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who will 

retire by rotation. 

    

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

  การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 

   To appoint directors as a group at once 

 

             เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

  Approve    Not approve         Abstain  

 

  การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   To appoint each director individually 

 

    4.1  นายปรชีา อรรถวภิชัน ์  (Mr.Pricha Attavipach) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.2  นายสริวิทุธิ ์ เสยีมภกัด ี (Mr.Sirivuthi  Siamphakdee) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve          Abstain 

 

   4.3  นายประพนัธ ์ ศริวิริยิะกลุ (Mr.Parphan Siriviriyakul) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.4  วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร (Acting Sub Lt. T-rayooth  Changpetch) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.5  นายอสิกนัต ์ ไกรวทิย ์(Mr. Issakan  Krivitthaya) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve      Abstain 

 

วาระที ่5       พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561 

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration and attendance fee of directors for the  year 2018. 

             

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve      Abstain  
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วาระที ่6      พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’s fee for the 

year 2018.  

            

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve        Abstain  

 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 

Agenda 7: To consider and approve the amendment of the Company’s fiscal year 

            

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve     Abstain 

 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่31 และ ขอ้ 37 

Agenda 8: To consider and approve the amendments of the Article 31 and Article 37 of Company’s Articles of 

Association 

            

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve     Abstain 

 

วาระที ่9   วาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No.9   Other matters (If Any) 

 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

           (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve        Abstain  

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Voting of the Proxy in any Agenda item which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

classed as the vote of the shareholder. 
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบฉันทะมี

สทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 In the case I/We have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case 

the meeting considers or resolves any matters other than those stated above, or if there is any change or amendment of any fact, 

the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 

    กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อื

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, except when the Proxy did not vote in accordance with my/our instruction, 

it shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม/Signed ………………………………….…………….ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 

(...................................................) 

 

 

 

 

 

ลงนาม/Signed ………………………………………………..ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

 

(...................................................) 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

Note : 

 

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and 

the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

2. For Directors Election Agenda item, it may be conducted as a group at once or each director may be elected individually. 

3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy 

Form B as attached. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Annex to Proxy Form B 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited 

 

ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2561 ในวนัจนัทรท์ ี ่23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 ณ หอ้งแคทลยีา ช ัน้ 1 โรงแรม

รามาการเ์ดน้ กรุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 ถนนวภิาวด ี-รงัสติ เขตหลกัสี ่กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และ

สถานทีอ่ ืน่ดว้ย   

For the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 23, 2018 at 1330 hrs. Cattleya Room, 1st Floor, 

Rama Garden Hotel, Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi – Rangsit, Laksi, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, time 

and place. 

 

 

วาระที…่……... เรือ่ง………………………………………………………………….............................. 

Agenda No.    Re:  

 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

     (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

    Approve    Not approve        Abstain   

      

 

วาระที…่……... เรือ่ง………………………………………………………………….............................. 

Agenda No.    Re:  

 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

     (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

     

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

    Approve   Not approve      Abstain        

 

 

วาระที…่……...    เรือ่ง………………………………………………………………….............................. 

Agenda No.    Re:  

 

    ชือ่กรรมการ ......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve          Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve          Abstain 
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    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve          Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ ......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve             Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve          Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve          Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve           Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve             Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ ..........................................................................................................    

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve             Abstain 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 

Proxy (Form C.) 

 (For Foreign Shareholder appointing a Custodian in Thailand) 

 

  

 

เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ............................................................     เขยีนที ่............................................................. 

Shareholder’s Registration No                                           Written at 

 

 วันที ่.......... เดอืน .......................... พ.ศ .................... 

 Date Month Year 

               

(3) ขา้พเจา้ ........................................................................... สญัชาต ิ............................................................ 

I/We                                                                            Nationality 

อยูบ่า้นเลขที ่...........................ถนน ........................................ต าบล/แขวง .................................................. 

Address                                  Road                              Tambol/Sub district 

 อ าเภอ/เขต .................................. จังหวัด ...............................รหัสไปรษณีย ์...................................  

         Amphur/District                 Province                   Postal Code  

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้(Custodian)ใหก้ับ ................................................................  

 Acting as the Custodian for 

 

(2) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เกษตรไทย อนิเตอรเ์นช ัน่แนล ชูการ ์คอรป์อเรช ัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 

being a shareholder of Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited (“The Company”)  

 

 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ........................ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ...................เสยีง ดังนี ้

 Holding the total amount of shares and having the right to vote as follows: 

 

 หุน้สามัญ ............................................. หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง  

  Ordinary shares   shares and having the right to vote equal to     votes 

 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ…………………….………………… หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ ............................. เสยีง    

Preference shares shares and having the right to vote equal to votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้

 Hereby appoint 

 

  1. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที…่………………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ........................................  

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 2. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ..........................................  

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 3. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต .......................................... 

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

ปิดอากรแสตมป์ 
จ านวน 20 บาท 
Stamp Duty  

20 Baht 
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 4. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ........................................... 

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 5. ชือ่ .......................................................... อาย ุ.............  ปี อยูบ่า้นเลขที ่…………………………………………… 

  Name age years, residing at 

  ถนน .................................... ต าบล/แขวง .............................. อ าเภอ/เขต ............................................. 

 Road Tambol/Sub district  Amphur/District  

  จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ์...........................  หรอื  

  Province Postal Code  or 

 

 คนใดคนหนึง่เพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือ่เขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2561 ในวันจันทรท์ี ่23 เมษายน  2561 เวลา 13.30 ณ หอ้งแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรมรามาการเ์ดน้ กรุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 

ถนนวภิาวด-ีรังสติ เขตหลักสี ่กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

  

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting 

of Shareholders on Monday, April 23, 2018 at 1330 hrs. , at Cattleya Room, 1st Floor, Rama Garden Hotel, Bangkok, No. 9/9 

Vibhavadi – Rangsit, Laksi, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

 I authorize my Proxy to attend and cast the votes at this meeting according to my/our intentions as follows: 

 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงได ้

 The Proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote 

 มอบฉันทะบางสว่น 

 The Proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows: 

 

   หุน้สามัญ ............................ หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้.................................... เสยีง 

  Ordinary shares shares and have the right to vote equal to votes 

 

   หุน้บรุมิสทิธ ิ.........................หุน้  และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้.................................... เสยีง 

  Preference shares shares and have the right to vote equal to votes 

 

 

 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด .............................................. เสยีง 

 Total rights to vote equal to  votes 

 

 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี ้

 I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows: 

 

 

วาระที ่1   พจิารณารบัทราบผลการด าเนนิงานของบรษิทัประจ าปี 2560 

Agenda No.1 To consider and acknowledge the Management Performance Report for the year 2017. 

 

-วาระนีเ้ป็นการแจง้เพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมต-ิ 

     -This agenda is for acknowledgement and does not require voting- 
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วาระที ่2    พจิารณาอนมุตังิบการเงนิประจ าปีของบรษิทั ส ิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560  

Agenda No.2 To consider and approve the Financial Statements for the year ending 2017 as at December 31, 

2017. 

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

          (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve        Not approve         Abstain  

 

วาระที ่3   พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรสทุธเิป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปี 2560 

Agenda No.3 To consider and approve the allocation of profits as legal reserves and dividend payment for the 

year 2017    

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

           (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

 Approve      Not approve        Abstain  

 

วาระที ่4    พจิารณาอนมุตัเิลอืกต ัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors in replacement of the directors who will 

retire by rotation.    

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

           (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

  การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชุด 

   To appoint directors as a group at once 

 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

                                          Approve        Not approve         Abstain 

 

  การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   To appoint each director individually 

 

 

   4.1  นายปรชีา อรรถวภิชัน ์  (Mr.Pricha Attavipach) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.2  นายสริวิทุธิ ์เสยีมภกัด ี (Mr.Sirivuthi  Siamphakdee) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve          Abstain 
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   4.3  นายประพนัธ ์ ศริวิริยิะกลุ (Mr.Parphan Siriviriyakul) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.4  วา่ทีร่อ้ยตรธีรียทุธ ชา่งเพชร (Acting Sub Lt. T-rayooth  Changpetch) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve         Abstain 

 

   4.5  นายอสิกนัต ์ไกรวทิย ์(Mr. Issakan  Krivitthaya) 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve     Abstain 

 

วาระที ่5    พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการและคา่เบีย้ประชุมส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2561 

Agenda No.5 To consider and approve the remuneration and attendance fee of directors for the  year 2018. 

             

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

          (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve   Not approve      Abstain  

 

 

วาระที ่6    พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 

Agenda No.6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and the auditor’s fee for the 

year 2018. 

 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

           (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows:  

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Not approve          Abstain  

 

วาระที ่7  พจิารณาอนมุตักิารเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษิทั 

Agenda 7: To consider and approve the amendment of the Company’s fiscal year 

            

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve     Abstain 
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วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่31 และ ขอ้ 37 

Agenda 8: To consider and approve the amendments of the Article 31 and Article 37 of Company’s Articles of 

Association 

            

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

  (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

Approve    Not approve     Abstain 

 

วาระที ่9   วาระอืน่ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda No.9  Other matters (If Any) 

 

      (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                 

     (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

          (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

     

      เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve    Not approve        Abstain  

 

(6) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใ้หถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Voting of the Proxy in any Agenda item which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

classed as the vote of the shareholder. 

 

(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีารพจิารณา

หรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากเรือ่งทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้ับมอบ

ฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 In the case I/We have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in the 

case the meeting considers or resolves any matters other than those stated above, or if  

there is any change or amendment of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the 

Proxy deems appropriate in all respects. 

 

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ 

ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 

 For any act performed by the Proxy at the meeting, except when the Proxy did not vote in accordance with my/our  

instruction, it shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves 

 

 

 

ลงนาม/Signed .................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

 

(..................................................) 

 

 

 

ลงนาม/Signed ……………………………………………..ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 

 

(...................................................) 
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หมายเหต ุ/ Remark 

 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book who have custodians in Thailand shall use the Proxy 

Form C 

2. หลักฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 

Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดยีน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the signatory in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให ้

ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and shall not split the 

number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรอื เลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

For Directors Election Agenda, it may be conducted as a group at once or each director may be elected individually. 

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 

In the case of any additional agenda items, the shareholder may add such additional matter in the attached form supplemental 

to this Form C. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form Type C 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษัิท เกษตรไทย อนิเตอรเ์นชัน่แนล ชกูาร ์คอรป์อเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 

Grant of proxy as a shareholder of Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited 

 

     ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี 2561 ในวนัจนัทรท์ ี ่23 เมษายน  2561 เวลา 13.30 ณ หอ้งแคทลยีา ช ัน้ 1 โรงแรมรามาการ์

เดน้ กรุงเทพมหานคร เลขที ่9/9 ถนนวภิาวด-ีรงัสติ เขตหลกัสี ่กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ ืน่ดว้ย

  

For the Annual General Shareholder’s Meeting year 2018 to be held on Monday, April 23, 2018 at 1330 hrs. at Cattleya Room, 

1st Floor, Rama Garden Hotel. Bangkok, No. 9/9 Vibhavadi – Rangsit, Laksi, Bangkok, or at any adjournment thereof to any other 

date, time and place. 

 

วาระที…่……... เรือ่ง………………………………………………………………… 

Agenda No. Re:  

 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

                 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

     (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

     Approve    Not approve         Abstain        

 

วาระที…่……... เรือ่ง………………………………………………………………….............................. 

Agenda No.    Re:  

 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร      

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

                  

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  

     (b) To grant my/our proxy the power to vote at my/our desire as follows: 

 

    เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

    Approve   Not approve      Abstain 

 

วาระที…่……...    เรือ่ง………………………………………………………………….............................. 

Agenda No.    Re:  

 

    ชือ่กรรมการ ......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve         Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ ..........................................................................................................     

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Not approve      Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ ..........................................................................................................     

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve           Abstain 
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    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

      Approve   Not approve           Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve    Not approve         Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ .......................................................................................................... 

    Name of Director 

 

     เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง 

       Approve   Not approve      Abstain 

 

    ชือ่กรรมการ ..........................................................................................................     
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