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หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ 

ในดัชนีราคา SET () Index ซื0อขายสุดท้าย 

เดือนกมุภาพนัธ์ 4(56  ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น G  

("S()64P4;)2G") 

ครั0งที> 1/4(56 ปี พ.ศ.2566 

ผ่านสื>ออเิลก็ทรอนิกส์  

(E-Meeting) 
 

 

 

บริษทัหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

วนัที> 20 มกราคม 4(56 เวลา 08:)) น.-;0:)) น. 
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ที� MBKET

6/��� 
 

 วนัที� � มกราคม 2564  
 
 

เรื�อง ขอเชิญประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื�อขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลง 

ขอ้กาํหนดวา่ดว้ยสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ – 

กรณีการใชด้ชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง เรื�อง ดชันีที�ใชช้าํระราคา 

เรียน ท่านผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 

 >. วธีิการ ขั@นตอน และการลงมติในการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

2. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข.     

3. หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. สาํหรับ Custodian 

 

 ตามที�บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ ประเทศไทย จาํกดั (“บริษทั”) ไดอ้อกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ

อนุพนัธ์ฯโดยมีรายละเอียดของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ฯ ดงัต่อไปนี@  

ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ วนัทาํการซื0อขายสุดท้าย 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ในดชันีราคา SET �
 Index ซื@อขาย

สุดทา้ยเดือนกมุภาพนัธ์ ���  ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น G 
("S5042P2102G") 

24 กมุภาพนัธ์ 2564 

 

 ซึ� งใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯรุ่นดงักล่าวนั@น ใชส้ัญญาซื@อขายล่วงหนา้ S50H21 เป็นดชันีที�ใชช้าํระราคา แต่

เนื�องจากความไม่สอดคลอ้งของวนัทาํการซื@อขายสุดท้ายของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯตามตารางขา้งตน้กับวนัที�
ประกาศราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื�อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื�อใชใ้นการชาํระหนี@ในวนัซื@อขายวนัสุดทา้ย 
(Final Settlement Price) ของสัญญาซื@อขายล่วงหน้า S50H21 ซึ� งคือวนัที� 30 มีนาคม 2564 อาจสร้างความไม่ชดัเจนใน

ราคาดชันีที�ใชช้าํระราคา และอาจส่งผลทาํใหเ้กิดการผิดนดัชาํระราคาได ้ 
 

บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในฐานะผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จึงเห็นควร
ใหมี้การเรียกการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ เพื�อแกไ้ขเปลี�ยนแปลง ขอ้กาํหนดสิทธิฯ เกี�ยวกบั ดชันีที�ใชช้าํระ
ราคา  โดยบริษทัจะจดัการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ ผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  และมีเวลาประชุม

ของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ตามวนัและเวลา  ดงันี@  (รายละเอียดอยูใ่นสิ�งที�แนบมาดว้ย >) 
 

ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ เวลาประชุม 
S5042P2102G วนัที/ 20 มกราคม 2564 เวลา 08:00 น.-10:00 น. 
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 การเรียกประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ครั@ งนี@ เป็นไปตามขอ้กาํหนดสิทธิและหนา้ที�ของผูอ้อกใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์และผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์กรณีการใชด้ชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง (“ขอ้กาํหนดสิทธิ”)  

ขอ้ 8.1  "ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ มีสิทธิเรียกการประชุมตามที�เห็นสมควร แต่ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์

ฯ จะตอ้งจดัใหมี้การประชุมภายในสามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัที�ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯทราบวา่มีเหตุการณ์

ดงัต่อไปนี@   
 (ก) เมื�อมีการขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิซึ�งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ" 

 

โดยมีวาระการประชุมเป็นการพิจารณาการแกไ้ขร่างขอ้กาํหนดสิทธิ โดยมีเนื@อหาดงันี@  
 

วาระที> ;. ขออนุมตัแิก้ไขเปลี>ยนแปลง ข้อกาํหนดสิทธิ เรื>อง ดชันทีี>ใช้ชําระราคา 

วตัถุประสงค์และเหตุผล 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ S5042P2102G ใชส้ัญญาซื@อขายล่วงหน้า S50H21 เป็นดชันีที�ใชช้าํระราคา แต่

เนื�องจากความไม่สอดคลอ้งของวนัทาํการซื@อขายสุดทา้ยของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯแต่ละรุ่นตามตารางขา้งตน้กบั
วนัที�ประกาศราคาสําหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื�อคาํนวณส่วนต่างของราคาเพื�อใชใ้นการชาํระหนี@ ในวนัซื@อขายวนั
สุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื@อขายล่วงหน้า S50H21 ซึ� งคือวนัที� 30 มีนาคม 2564 อาจสร้างความไม่

ชดัเจนในราคาดชันีที�ใชช้าํระราคา และอาจส่งผลทาํใหเ้กิดการผิดนดัชาํระราคาได ้

ความเห็นของบริษัท 

 ทางบริษทัจึงใหค้วามเห็นวา่ ควรใชร้าคาที�ดีกวา่ระหวา่ง “ราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื�อคาํนวณ ส่วน

ต่างของราคาเพื�อใชใ้นการชาํระหนี@ประจาํวนั (Daily Settlement Price) ของ สญัญาซื@อขายล่วงหนา้ S50H21 ที�ประกาศ

โดยบริษทัตลาดสญัญาซื@อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)" หรือ "ราคาปิดของดชันีหลกัทรัพยอ์า้งอิง SET50 

Index” เพื�อความชดัเจนในการชาํระราคาและทาํใหส้ามารถชาํระราคาได ้ อีกทั@งยงัส่งผลใหใ้บสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯมี

ราคาที�ดีขึ@น 
 

บริษทัจึงขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิ ดงันี@   
ใบสําคญัแสดง

สิทธิอนุพนัธ์ฯ 

เดมิ ใหม่ 

S5042P2102G  

 

ราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื�อ
คาํนวณ ส่วนต่างของราคาเพื�อใชใ้นการชาํระ
หนี@ในวนัที�ซื@อขายวนัสุดทา้ย (Final 

Settlement Price) ของ สญัญาซื@อขาย

ล่วงหนา้ S50H21 ที�ประกาศโดยบริษทัตลาด

สญัญาซื@อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน) 

 

ราคาที�นอ้ยกวา่ระหวา่ง 
"ราคาสาํหรับการส่งมอบหรือใชอ้า้งอิงเพื�อคาํนวณ 

ส่วนต่างของราคาเพื�อใชใ้นการชาํระหนี@ประจาํวนั 
(Daily Settlement Price) ของ สญัญาซื@อขาย

ล่วงหนา้ S50H21 ที�ประกาศโดยบริษทัตลาด

สญัญาซื@อขายล่วงหนา้ (ประเทศไทย) จาํกดั 

(มหาชน)" หรือ "ราคาปิดของดชันีหลกัทรัพย์

อา้งอิง SET50 Index" 

ณ วนัทาํการซื@อขายสุดทา้ยของใบสาํคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ S5042P2102G 



 4 

การลงมต ิ วาระนี@ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั@ งหมดของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ขอ้กาํหนดสิทธิ ขอ้ �.>
)   

 
 ทั@ งนี@  ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯสามารถมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพื�อให้เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนได ้โดยการกรอกหนงัสือมอบฉันทะแบบ   ข. หรือ ค. ดงัรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย   และ M  
ทั@งนี@  บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ 
 บาท สาํหรับปิดในหนงัสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะที�ลงทะเบียนเพื�อเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯไวแ้ลว้ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถส่ง
หนังสือมอบฉัน ทะ ฉบับลงนามและเอกสารป ระกอบการมอบ ฉัน ทะ มาที�  E-mail: dw42@maybank-ke.co.th  

ภายในวนัที> ;( มกราคม 2564 
 
  
 
 
 
 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กมิเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

  
 (นายมนตรี ศรไพศาล) 

 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที>บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนก Equity and Commodity Derivatives Group 
โทร. 
-���-5142 
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย > 

     
ข้อกาํหนดสิทธิได้กาํหนดวธีิการ ขั0นตอน และการลงมตใินที>ประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์  

หัวข้อ การประชุมผู้ถอืใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี0  

 

8. การประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ  
การเรียกและ/หรือการประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (“การประชุม”) ใหเ้ป็นไปตามวธีิการดงัต่อไปนี@   

8.1 ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ มีสิทธิเรียกการประชุมตามที�เห็นสมควร แต่ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ 
จะตอ้งจดัให้มีการประชุมภายในสามสิบ (30) วนั นบัแต่วนัที�ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ทราบวา่มีเหตุการณ์
ดงัต่อไปนี@   

(ก) เมื�อมีการขอแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิซึ�งไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ 
(ข) เมื�อมีการขอถอนทรัพยสิ์นที�ฝากไว ้กรณีใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�จดัให้มีการฝากทรัพยสิ์น ทั@งนี@  เฉพาะ

กรณีที�เป็นการขอถอนทรัพยสิ์นที�ฝากไวซึ้� งไม่ขดักบัประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนว่าดว้ยการออกและ
เสนอ ขายใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ (รวมทั@งที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติม) หรือ 

(ค) เมื�อมีเหตุผิดนัดตามขอ้ 6.1 (ก) (ข) (ค) หรือ (ง) ของส่วนที� 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิ หรือเหตุการณ์สําคญัอนัอาจ
กระทบต่อความสามารถของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดสิทธินี@  

 ในกรณีที�ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ไม่ดาํเนินการเรียกประชุมภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ�งของ 
 ขอ้ 8.1 ของส่วนที� 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิ หรือกรณีที�มีเหตุอนัสมควร ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ถือใบสาํคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ รวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละยี�สิบห้า (25) ของจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ยงั
มิได้มีการใช้สิทธิสามารถเรียกประชุมแทนได้ โดยผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตาม
สมควรและตามที�มีเอกสารหลกัฐานรับรอง 

8.2 ในการประชุม ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จะมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื�นเขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ก็ได ้โดยผู ้
ถือใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ดงักล่าวตอ้งจดัทาํหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ 
กาํหนด พร้อมทั@งลงลายมือชื�อของผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ทั@งนี@  ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ตอ้งจดัส่ง
หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ อยา่งงชา้ก่อนเขา้ ที�ประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์
ฯ (“ที>ประชุม”)  

 ระหวา่งเวลาที�หนงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้ยงัมีผลใชบ้งัคบั ผูรั้บมอบฉนัทะสามารถนาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวมาใชใ้น
การประชุมไดทุ้กครั@ ง ทั@งนี@  เฉพาะเรื�องที�ผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวเท่านั@น  

8.3 ในการเรียกประชุม ให้ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จดัทาํหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที� วนั เวลา และเรื�องที�จะ
พิจารณาในที�ประชุม พร้อมทั@งหนงัสือมอบฉนัทะ และจดัส่งใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิแต่ละ
รายตามรายชื�อและที�อยูที่�ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ในวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อใบสาํคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทางไปรษณียล์งทะเบียน และในกรณีที�ผูอ้อก
ใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ไม่ใช่ผูจ้ ัดการประชุม ผูจ้ ัดการประชุมจะตอ้งนําาส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ภายในกาํหนดเวลาและวธีิการดงักล่าวดว้ย  

 ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จะประกาศวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) ให้ผู ้
ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ทราบล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ห้า (5) วนัทาํการก่อนวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อใบสําคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) ดงักล่าว 

 

วธีิการ ขั0นตอน และการลงมตใินการประชุมผู้ถือใบสําคญัแสดงสิทธิฯ         
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 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุมตอ้งเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�มีชื�ออยูใ่น
สมุดทะเบียนผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) 
ทั@งนี@  วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) ดงักล่าว ตอ้งเป็นวนัที�ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม
ไม่เกินสอง (2) เดือน  

8.4 ในการประชุม ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�เขา้ร่วมประชุมเลือกบุคคลในที�ประชุมทาํหนา้ที�เป็นประธานในที�
ประชุม แต่ในกรณีที�ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ไม่สามารถเลือกประธานในที�ประชุมได ้ผูอ้อกใบสําคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ฯ สามารถแต่งตั@งประธานในที�ประชุมไดเ้อง 

8.5  องค์ประชุมในการประชุมจะตอ้งประกอบดว้ยผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ และ/หรือผูรั้บมอบ
ฉนัทะจากผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิ โดยมีจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ยงั
มิไดใ้ชสิ้ทธิรวมกนัไม่นอ้ยกว ํ�ากึ�งหนึ� งของจาํนวนหน่วยของใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ทั@งหมดที�ยงัมิไดใ้ชสิ้ทธิมา
ประชุม และนอกจากการเลือกประธานในที�ประชุมแลว้ ที�ประชุมจะไม่สามารถ ลงมติอื�นใดไดอี้กหากยงัไม่ครบองค์
ประชุม  

8.6  ในการประชุมหากเวลาล่วงเลยเกินกว่าหนึ� ง (1) ชั�วโมง นับแต่เวลาที�นัดประชุม แต่ยงัมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุม ใหถื้อวา่การประชุมในครั@ งนั@นเป็นอนัยกเลิก ทั@งนี@  การประชุมดงักล่าวสามารถเลื�อนออกไปได ้แต่จะตอ้งห่างจาก
วนัประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ครั@ งก่อนไม่นอ้ยกวา่สิบ (10) วนั แต่ไม่เกินกวา่สามสิบ (30) วนั โดยให้ใช้
รายชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ตามวนักาหนดรายชื�อผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (Record Date) เดิม ซึ� ง
ตอ้งเป็นวาระการประชุมตามการประชุมในครั@ งที� เลื�อนมา และให้ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ หรือผูจ้ ัดการ
ประชุมกาํหนดวนั เวลา และสถานที�ในการประชุมครั@ งต่อไป โดยแจง้เป็นหนงัสือนดัประชุมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ      
ที�กาํหนดไวต้ามขอ้ 8.3 ของส่วนที� 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิโดยอนุโลม และการประชุมครั@ งหลงันี@ไม่จาํตอ้งมีผูเ้ขา้ประชุม
ครบองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวก็้สามารถดาํเนินการประชุมและลงมติไดต้ามวาระที�ไดก้าํหนดในการประชุมครั@ งก่อน 

8.7 ในการออกเสียงลงคะแนน ที�ประชุมสามารถทาํไดโ้ดยวธีิชูมือหรือลงคะแนนลบัตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด และ
ในกรณีที�มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี@ขาดไดเ้พิ�มจากคะแนนเสียงที�ประธานในที�
ประชุมอาจมีอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  

8.8 ในกรณีที�มีการร้องขอใหล้งคะแนนลบั ใหด้าํเนินการนั@นไดท้นัทีหรือหลงัจากนั@นตามที�ประธานในที�ประชุมกาํหนด โดย
ผลของการออกเสียงลงคะแนนโดยวธีิดงักล่าว ใหถื้อเป็นมติในกาํรประชุมนั@น ทั@งนี@  วธีิการ การลงคะแนนลบัจะใชบ้งัคบั
กบัวาระที�มีการร้องขอใหล้งคะแนนโดยวธีิดงักล่าวเท่านั@น  

8.9 มติที�ประชุมในเรื�องต่าง ๆ นอกจากที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.10 และ 8.11 ของส่วนที� 2 ของขอ้กาํหนดสิทธิ จะตอ้งเป็นมติ
โดยคะแนนเสียงขา้งมากไม่น้อยกว่ากึ� งหนึ� งของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�เขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

8.10 มติที�ประชุมในการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิซึ�งไม่เกี�ยวขอ้งกบัเรื�องต่าง ๆ ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 8.11 ของส่วนที� 2 
ของขอ้กาํหนดสิทธิ จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อใบสําคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

8.11 มติที�ประชุมในเรื�องต่าง ๆ ต่อไปนี@ จะตอ้งเป็นมติโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี�ของจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

(ก) การชาํระหนี@ดว้ยทรัพยสิ์นอื�น ในกรณีที�มีการผิดนดัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ แลว้  
(ข) การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นการประชุมในส่วนที�เกี�ยวกบัองคป์ระชุม และมติของที�ประชุม  

  (ค) การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธิเพื�อใหส้ามารถดาํเนินกาํรในเรื�องใดเรื�องหนึ�งตามขอ้ (ก) และ (ข) ขา้งตน้ 
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8.12 บุคคลดงัต่อไปนี@  ไม่มีสิทธิออกเสียงในที�ประชุม  
(ก) ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ  
(ข) บริษทัใหญ่และบริษทัยอ่ยของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ  
(ค) ผูค้ ํ@าประกนัการชาํระหนี@ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ  
ทั@ งนี@  ความหมายของ “บริษัทใหญ่” และ “บริษัทย่อย” ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการ

 กาํหนดบทนิยามในประกาศเกี�ยวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย ์
8.13 ในกรณีที�ผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ มีการซื@อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ คืน และยงัมิไดจ้าํหน่ายใบสาํคญั

แสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ซื@อคืนมาดงักล่าวออกไป ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ถือ
อยูน่ั@นจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุม รวมทั@งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที�ประชุม  

8.14 เวน้แต่บุคคลที�เป็นที�ปรึกษาทางการเงิน ที�ปรึกษากฎหมายของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ และบุคคลที�ผูอ้อก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ เห็นชอบใหเ้ขา้ประชุม บุคคลอื�นใดที�มิใช่ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ และมิใช่ผูรั้บ
มอบฉนัทะ ไม่สามาํรถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ได ้ 

8.15 ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหน่วยของใบสาํคญัแสดง
สิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�ถืออยู ่โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ หนึ�งหน่วยมีหนึ�งเสียง  

8.16 มติโดยชอบของที�ประชุมและการดาํเนินการตามมติดงักล่าว ใหมี้ผลผกูพนัผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ทุกราย ไม่
วา่จะไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในมตินั@นหรือไม่ รวมทั@งผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ที�มิไดเ้ขา้ร่วม
ประชุมดว้ย ทั@งนี@  มติที�ประชุมที�อนุมติัใหด้าํเนินการใดใหถื้อเป็นหลกัฐานแสดงการอนุมติัให้ดาํเนินการนั@น    แต่มติของ
ที�ประชุมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงขอ้กาํหนดสิทธินี@  จะกระทาํไดต้่อเมื�อไดรั้บความเห็นชอบจากผูอ้อกใบสําคญั
แสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ก่อนเท่านั@น  

8.17 ในการประชุมทุกครั@ ง ผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ จะตอ้งดาํเนินการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมใหป้ระธาน
ในที�ประชุมครั@ งนั@นลงนามรับรองให้แลว้เสร็จภายในสิบสี� (14) วนั นบัแต่วนัประชุมและเก็บรักษาตน้ฉบบัไวเ้พื�อใชเ้ป็น
หลกัฐานของการประชุมในแต่ละครั@ ง รวมทั@งจดัให้มีสําเนาเพื�อให้ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ตรวจสอบได ้ณ 
สาํนักงานใหญ่ของผูอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ในวนัและเวลาทาํการของผูอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ 
และเปิดเผยขอ้มูลตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

  



                                                                    

 8 

สิ�งที�ส่งมาดว้ย > 

การยนืยนัตวัตน และวธีิการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ ผ่านสื>ออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 
บริษัทจะจัดการประชุมผูถื้อหน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ฯ (DW) (“ผูถื้อหน่วย”) ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์  

(E-Meeting)  ภายใตพ้ระราชกาํหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 
 
การยนืยนัตวัตนของผู้ถือหน่วยหรือ ผู้รับมอบฉันทะ   
ผูถื้อหน่วย หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามที�ระบุในดา้นล่างนี@  มาที�  
E-mail: dw42@maybank-ke.co.th   ภายในวนัที> 15 มกราคม 2564 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

;.;   บุคคลธรรมดา 
(1) หนงัสือเชิญประชุม ซึ�งผูถื้อหน่วย ลงลายมือชื�อแลว้ 
() สาํเนาเอกสารแสดงตนที�หน่วยงานราชการออกใหซึ้�งปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหน่วยและยงัไม่หมดอาย ุเช่น  
 บตัรประจาํตวัประชาชน ใบขบัขี� หรือหนงัสือเดินทาง ซึ�งผูถื้อหน่วยไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และ

หากมีการเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ ใหย้ื�นหลกัฐานประกอบดว้ย 
;.4   นิตบุิคล โดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มอีาํนาจ) 

(1) หนงัสือเชิญประชุม ซึ�งผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ลงลายมือชื�อแลว้ 
() สาํเนาเอกสารหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน > ปี) ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติ

บุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ที�จะเขา้ประชุม
มีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหน่วย 

(M) สาํเนาเอกสารที�หน่วยราชการออกใหต้ามขอ้ >.> () ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ซึ�งผูแ้ทนนิติ
บุคคล (กรรมการผูมี้อาํนาจ) ลงลายมือชื�อแลว้ 

 
4. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

4.;   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) หนงัสือเชิญประชุม ซึ�งผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแลว้ 
() หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
(M) สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ >.> () ของผูม้อบฉนัทะซึ�งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง 
(�) สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ >.> () ของผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 
4.4   กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 

(1) หนงัสือเชิญประชุม ซึ�งผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือชื�อแลว้ 
() หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที�ส่งมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ

ลงลายมือชื�อของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 
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(M) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน > ปี) ซึ� งรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจกระทาํ
การแทนนิติบุคล และหนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทั@งนี@ เอกสารตามขอ้นี@  ตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่บุคคลที�ลง
ลายมือชื�อเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะ เป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลซึ�งเป็นผูถื้อหน่วย  

(�) สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ >.> () ของผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคล ที�บุคคลดงักล่าวไดล้ง
ลายมือชื�อรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(�) สาํเนาเอกสารที�ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ >.> () ของผูรั้บมอบฉนัทะซึ�งผูรั้บมอบฉนัทะไดล้งลายมือชื�อรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 

 
k. กรณีผู้ถอืหน่วยเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั0งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลการ

ประชุมผู้ถือหน่วย  
(1) หนงัสือเชิญประชุม  
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ค.) ซึ�งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื�อผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบ

ฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ตามขอ้ >. และ . 
(4) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหน่วยที�เป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 
(5) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ Custodian 

 
กรณีผูถื้อหน่วย เป็นนกัลงทุนประเภทสถาบนัต่างประเทศที�แต่งตั@งธนาคารพาณิชยใ์นประเทศทาํหนา้ที�เป็น custodian ซึ�งเป็นผู ้
ที�มีหนา้ที�จดัให้มีการทาํ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยงัตอ้ง ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ
ระเบียนของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั@งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการตรวจสอบเพื�อทราบขอ้เท็จจริงเกี�ยวกบัลูกคา้ พ.ศ. 2556 
ซึ� งออกตามความในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั�นกรองและ
พิสูจน์ ถึงความมีตวัตนของนักลงทุนดงักล่าว และช่วยลดความ เสี�ยงที�ผูถื้อหน่วยดงักล่าวจะมิใช่ผูท้รงสิทธิที�แทจ้ริง ดงันั@น 
บริษทักาํหนดให้ผูถื้อหน่วยดงักล่าวสามารถใชสิ้ทธิตามที� ไดรั้บ  มอบฉันทะจากผูถื้อหน่วยได ้โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตน
อื�นเพิ�มเติม 
 

หมายเหตุ  
1. ขอให้ท่านผูถื้อหน่วย หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ จดัส่งเอกสารยืนยนัตวัตน พร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ (ในกรณีที�มีการมอบ

ฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที�  E-mail: dw42@maybank-ke.co.th ภายในวนัที�  15 มกราคม 2564 เมื�อบริษัทได้
ตรวจสอบรายชื�อผูถื้อหน่วย ตามขอ้มูล ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหน่วย (Record Date) แลว้ บริษทัจะส่งชื�อห้องประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (Meeting ID) และรหัสผ่าน (Password) ไปยงัอีเมลที์�ผูถื้อหน่วย หรือผูรั้บมอบฉันทะไดส่้งมาแจง้บริษทั
เพื�อใหผู้ถื้อหน่วย หรือผูม้อบฉนัทะลงชื�อเขา้ใชร้ะบบการประชุมผูถื้อหน่วย ผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E- Meeting)  

2. ผูถื้อหน่วย ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหน่วยโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพื�อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง
ไดแ้ละ ผูถื้อหน่วย จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหน่วยที�ตนถืออยู ่โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จาํนวนที�ตน ถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ที�ผูถื้อหน่วย ซึ�งเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั@งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแล 
ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.  
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3. ผูถื้อหน่วย โปรดปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมทั@งขีดฆ่าลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบฉันทะ
ดงักล่าว อย่างไรก็ดี บริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ 
 บาท สาํหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะที�
ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหน่วย ไวแ้ลว้ โดยผูถื้อหน่วย /ผูรั้บมอบฉันทะสามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะ ฉบบัลง
นามและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะพร้อมลงวนัที�ที�ทาํหนงัสือมอบฉนัทะ 

4. กรณีนิติบุคคล หากผูล้งนามในหนงัสือมอบอาํนาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอาํนาจทุกทอดตลอดสายที�ระบุให้บุคคลที�มาประชุมมี
สิทธิเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล  

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื>ออเิลก็ทรอนิกส์ (E- Meeting) 
1. ผูถื้อหน่วย หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ ตอ้งเขา้ไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเวบ็ไซต ์https://zoom.us/download  

โดยระบบที�แนะนาํสาํหรับโปรแกรมที�ใชใ้นการประชุม E- Meeting (ตั@งแต่วนัที� >� มกราคม ��� เป็นตน้ไป) 
- คอมพิวเตอร์ /โนต้บุ๊ก (Notebook) /แท็บเลต็ (Tablet)  

**สามารถใชไ้ดท้ั@งระบบปฎิบติัการ Windows 7/8/10 หรือ MacOS X 10.9 หรือใหม่กวา่** 
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว M.
 Mbps (เมกะบิทต่อวนิาที) 
- ไมโครโฟนและกลอ้งเพื�อแสดงตวัตนก่อนประชุม 

2. ผูถื้อหน่วย หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ จะไดรั้บคู่มือการใชง้านโปรแกรมผา่นทางอีเมลที�ไดส่้งมายนืยนัตวัตน 
 

การส่งคาํถามล่วงหน้า 

ผู้ถือหน่วยสามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ที�เกี�ยวขอ้งตามแต่ละวาระภายในวนัที� ;( มกราคม 4(56 เท่านั@น โดยบริษทัจะรวบรวม
คาํถามที�เกี�ยวขอ้งในแต่ละวาระบนัทึกในรายงานการประชุมภายหลงัการประชุมเสร็จสิ@น โดยส่งมาที�
Email:  dw42@maybank-ke.co.th ทั@งนี@  ผูถื้อหน่วย หรือผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมในวนัประชุมยงัคงสามารถสอบถาม
ไดต้ามวาระที�ประชุม 
 
การออกเสียงลงคะแนน 

ขั0นตอนการออกเสียงลงคะแนน 
1. ประธานที�ประชุมขอใหผู้ถื้อหน่วย ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  
2. ผูถื้อหน่วย ที�ประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหย้กมือ แลว้ขานชื�อ-นามสกลุ  
3. ผูถื้อหน่วย ที�ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง แต่ไม่ยกมือ จะถือวา่อนุมติัตามที�ประธานฯ เสนอต่อที�ประชุม  
 

กตกิาการนับคะแนนเสียง  
1. ให้นบัหนึ� งหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์ฯ (DW) เป็นหนึ�งเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เวน้แต่กฏหมาย

กาํหนดเป็นอย่างอื�น ถา้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที�ประชุมมีเสียงชี@ขาดอีกเสียงหนึ� งต่างหากจากฐานที�เป็นผูถื้อ
หน่วย 

2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัจะนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหน่วย ในที�ประชุมเฉพาะที�ออกเสียง ไม่
เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั@งหมดของผูถื้อหน่วย ที�มาประชุมและผูถื้อหน่วย ที�มอบ
ฉนัทะที�ไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้  
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สิ�งที�ส่งมาดว้ย > 

 
ช่องทางการตดิต่อ  
1. ไปรษณีย ์ 

สาํนกัเลขานุการบริษทั  บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
เลขที� 999/9 อาคารสาํนกังาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวลิด ์
ชั@นที� 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

2. อีเมล  
dw42@maybank-ke.co.th 

3. โทรศพัท ์  
02-658-5142 (ฝ่าย Equity and Commodity Derivatives Group) 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข.    

    
 เขียนที ่   
 วันที่     
 
 (1) ขาพเจา อายุ ป 
อยูบานเลขที่  หมูที่ ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 (2) เปนผูถือหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา SET 50 Index ซ้ือขายสุดทาย
เดือนกุมภาพันธ 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุน G ("S5042P2102G")โดยถือจํานวนทั้งส้ินรวม 
   หนวย ใบหนวยเลขที่   
 (3) ขอมอบฉันทะให  อายุ ป 
อยูบานเลขที่  หมูที่  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย       
 
เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมแกไขขอกําหนดสิทธิ ประจําป 2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  
เวลา 08:00 น.-10:00 น. โดยจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) หรือที่พึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
 
 (4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ีมีจํานวนเทากับจํานวนหนวยที่ขาพเจาถือรวม   เสียง 
 
 (5) ในการประชุมคร้ังน้ี ขาพเจาประสงคจะใหการออกเสียงลงคะแนนเปนไป ดังน้ี 
 
วาระที่ 1 วาระที่ 1 วาระที่ 1 วาระที่ 1     แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา SET SET SET SET 50505050    Index Index Index Index ซื้อซื้อซื้อซื้อ
ขายสุดทายขายสุดทายขายสุดทายขายสุดทายเดือนเดือนเดือนเดือนกุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564        ประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการขายขายขายขาย    รุน รุน รุน รุน GGGG        ("S5042P("S5042P("S5042P("S5042P2102102102102222GGGG")")")")    
    
� เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 
วาระที่ 2 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ(ถามี) 
 

� เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  

    
    

สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.    
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ ที่
ประสงคจะมอบฉันทะโปรดใช

เอกสารฉบับน้ี 
 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
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 (6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจา
ในฐานะผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ 
 
 (7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือ
ระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่
ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 (8) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ   
    
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทํา
เองทุกประการ 
 
 
    ลงชื่อลงชื่อลงชื่อลงชื่อ    ผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะ    
    ((((    ))))    
 
 
    ลงชื่อลงชื่อลงชื่อลงชื่อ    ผูรับมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะผูรับมอบฉันทะ    
    ((((    ))))    
    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

1.1.1.1. ผูถือผูถือผูถือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียง
รายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับรายเดยีวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไดมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไดมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไดมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได    

2.2.2.2. ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯจะมอบฉันทะเทากับจํานวนหนวยวยวยวยที่ระบุไวในขอ (2) ที่ระบุไวในขอ (2) ที่ระบุไวในขอ (2) ที่ระบุไวในขอ (2) 
หรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ไดหรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ไดหรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ไดหรือจะมอบฉันทะเพียงบางสวนนอยกวาจํานวนที่ระบุไวในขอ (2) ก็ได    

    
 

 

 

 

 

สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.สิ่งทีส่งมาดวย 2.    
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธฯ      
ที่ประสงคจะมอบฉันทะ                
โปรดใชเอกสารฉบับน้ี 
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หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.หนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.    

    
 เขียนที่    
 วันที่     
 
 (1) ขาพเจา อายุ ป 
อยูบานเลขที่  หมูที่ ถนน  ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย  
 
 (2) เปนผูถือหนวยใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา SET 50 Index ซ้ือขายสุดทาย
เดือนกุมภาพันธ 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุน G ("S5042P2102G")โดยถือจํานวนทั้งส้ินรวม 
   หนวย ใบหนวยเลขที่   
 (3) ขอมอบฉันทะให  อายุ ป 
อยูบานเลขที่  หมูที่  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต  จังหวัด รหัสไปรษณีย     
 
เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมแกไขขอกําหนดสิทธิประจําป 2564     ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  
เวลา 08:00 น.-10:00 น. โดยจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-Meeting) หรือที่พึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
 
 (4) จํานวนคะแนนเสียงที่ขาพเจาไดมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะในการเขารวมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ีมีจํานวนเทากับจํานวนหนวยที่ขาพเจาถือรวม   เสียง 
 
 (5) ในการประชุมคร้ังน้ี ขาพเจาประสงคจะใหการออกเสียงลงคะแนนเปนไป ดังน้ี 
 
วาระที่ 1 วาระที่ 1 วาระที่ 1 วาระที่ 1     แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา แกไขขอกําหนดสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา SET SET SET SET 50505050    Index Index Index Index ซื้อซื้อซื้อซื้อ
ขายสุดทายเดือนขายสุดทายเดือนขายสุดทายเดือนขายสุดทายเดือนกุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564กุมภาพันธ 2564        ประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการประเภทสิทธิในการขายขายขายขาย    รุน รุน รุน รุน GGGG        ("S5042P210("S5042P210("S5042P210("S5042P2102222GGGG")")")")    
    
� เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 

    
วาระที่ 2 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ(ถามี) 
 

� เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  

สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.    
(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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 (6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะน้ี  
ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผู
ถือหนวย 
 (7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือ
ระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่
ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (8) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ   
 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทํา
เองทุกประการ 
    ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่    ผูมอบฉนัทะผูมอบฉนัทะผูมอบฉนัทะผูมอบฉนัทะ    
    ((((    ))))    
 
    ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่    ผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะ    
    ((((    ))))    
หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ     

1. 1. 1. 1. หนงัสอืมอบอาํนาจแบบหนงัสอืมอบอาํนาจแบบหนงัสอืมอบอาํนาจแบบหนงัสอืมอบอาํนาจแบบ    คคคค. . . . นี้นีน้ี้นี้    ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินพุันธฯที่ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินพุันธฯที่ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินพุันธฯที่ใชเฉพาะกรณทีีผู่ถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินพุันธฯที่
ปรากฏชือ่ในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดยีนปรากฏชือ่ในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดยีนปรากฏชือ่ในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดยีนปรากฏชือ่ในทะเบยีนเปนผูลงทนุตางประเทศและแตงตัง้ใหคัสโตเดยีน    (Custodian) (Custodian) (Custodian) (Custodian) ในในในใน
ประเทศเปนผูรบัฝากและดแูลหลกัทรัพยใหเทานัน้ประเทศเปนผูรบัฝากและดแูลหลกัทรัพยใหเทานัน้ประเทศเปนผูรบัฝากและดแูลหลกัทรัพยใหเทานัน้ประเทศเปนผูรบัฝากและดแูลหลกัทรัพยใหเทานัน้     

2. 2. 2. 2. หลกัฐานทีต่องแนบพรอมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะหลกัฐานทีต่องแนบพรอมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะหลกัฐานทีต่องแนบพรอมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะหลกัฐานทีต่องแนบพรอมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ    แบบแบบแบบแบบ    คคคค. . . . คอืคอืคอืคอื     
a. a. a. a. หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯใหคสัโตเดยีนหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯใหคสัโตเดยีนหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯใหคสัโตเดยีนหนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯใหคสัโตเดยีน

(Custodian)(Custodian)(Custodian)(Custodian)เปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนเปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนเปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนเปนผูดาํเนนิการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน     

b. b. b. b. หนงัสอืยนืยนัวาผูลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดรบัอนญุาตประกอบธรุกจิคสัหนงัสอืยนืยนัวาผูลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดรบัอนญุาตประกอบธรุกจิคสัหนงัสอืยนืยนัวาผูลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดรบัอนญุาตประกอบธรุกจิคสัหนงัสอืยนืยนัวาผูลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดรบัอนญุาตประกอบธรุกจิคสั
โตเดยีนโตเดยีนโตเดยีนโตเดยีน    (Custodian) (Custodian) (Custodian) (Custodian)  

3. 3. 3. 3. ผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯทีม่อบฉนัทะผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯทีม่อบฉนัทะผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯทีม่อบฉนัทะผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธฯทีม่อบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะจะตองมอบฉนัทะใหผูรบัมอบฉนัทะ
เพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเพยีงรายเดยีวเปนผูเขาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน    ไมสามารถแบงแยกจานวนหุนใหผูรบัไมสามารถแบงแยกจานวนหุนใหผูรบัไมสามารถแบงแยกจานวนหุนใหผูรบัไมสามารถแบงแยกจานวนหุนใหผูรบั
มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงไดมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได     

4. 4. 4. 4. ผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธจะมอบฉนัทะเทากบัจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในขอผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธจะมอบฉนัทะเทากบัจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในขอผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธจะมอบฉนัทะเทากบัจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในขอผูถอืใบสาํคญัแสดงสทิธอินุพนัธจะมอบฉนัทะเทากบัจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในขอ    (2) (2) (2) (2) 
หรอืจะมอบฉนัทะเพยีงบาหรอืจะมอบฉนัทะเพยีงบาหรอืจะมอบฉนัทะเพยีงบาหรอืจะมอบฉนัทะเพยีงบางสวนนอยกวาจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในของสวนนอยกวาจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในของสวนนอยกวาจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในของสวนนอยกวาจาํนวนหุนทีร่ะบไุวในขอ    (2) (2) (2) (2) กไ็ดกไ็ดกไ็ดกไ็ด     

5. 5. 5. 5. หากขอความทีร่ะบมุจีาํนวนเกนิกวาทีร่ะบไุวขางตนกส็ามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบหากขอความทีร่ะบมุจีาํนวนเกนิกวาทีร่ะบไุวขางตนกส็ามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบหากขอความทีร่ะบมุจีาํนวนเกนิกวาทีร่ะบไุวขางตนกส็ามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบหากขอความทีร่ะบมุจีาํนวนเกนิกวาทีร่ะบไุวขางตนกส็ามารถระบเุพิม่เตมิไดในใบ
ประจาํตอประจาํตอประจาํตอประจาํตอ     

สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.สิ่งทีส่งมาดวย 3.    
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ

อนุพันธที่ประสงคจะมอบ
ฉันทะ โปรดใชเอกสารฉบับน้ี 
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ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.ใบประจาํตอแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.    

    
เปนผูแทนของขาพเจา (“ผูรับมอบฉันทะ”) เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมแกไขขอกําหนดสิทธิของ ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธในดัชนีราคา SET 50 Index ซ้ือ
ขายสุดทายเดือนกุมภาพันธ 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุน G  ("S5042P2102G") ในวัน
พุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08:00 น.-10:00 น. โดยจัดการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (E-
Meeting) หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น 
 
วาระที่ .....................................................................................................................วาระที่ .....................................................................................................................วาระที่ .....................................................................................................................วาระที่ .............................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................    
    
 

����  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการ
ตามที่เห็นสมควร 
 
����  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา 
ดังน้ี  
 

� เห็นดวย  � ไมเห็นดวย  � งดออกเสียง  
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมน้ัน ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุก
ประการ 
 
    ลงชื่อลงชื่อลงชื่อลงชื่อ    ผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะผูมอบฉันทะ    
    ((((    ))))    
    
    
    ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่ลงชือ่    ผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะผูรบัมอบฉนัทะ    
    ((((    ))))    
 

 

 

 

 

 

สิ่งทีส่งมาดวย สิ่งทีส่งมาดวย สิ่งทีส่งมาดวย สิ่งทีส่งมาดวย     
สาํหรบั สาํหรบั สาํหรบั สาํหรบั CustodianCustodianCustodianCustodian    

    


