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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

      เขียนท่ี................................................................................... 
                                                                          Written at 

 วนัท่ี.............เดือน..................................พ.ศ......................... 
 Date             Month                               Year 
 

   (1)   ขา้พเจา้................................................................................................................................................................   
                I/We                                                                                                                  

ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี..........................ถนน .................................................ต าบล/แขวง...........................................................  
with address at                               Road  Sub-District 

อ าเภอ/เขต .....................................................จงัหวดั .....................................................รหสัไปรษณีย.์......................................... 
            District  Province                                                          Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั..................................................................................... 
Acting as a custodian for 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกัด (มหำชน) 
being a shareholder of   SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .................................เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of                                     shares with the voting rights of                                             votes as follows; 

       หุ้นสามญั ............................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .........................................เสียง 
       ordinary share                              shares with the voting rights of                                           votes 

               หุ้นบุริมสิทธิ ...................................... หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ........................................เสียง 
 preferred share                                   shares with the voting rights of              votes 
 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้
 Hereby appoint  
 

 (1 ) .........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี    
                                         Age         Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน ........................................................... ต าบล/แขวง..............................................  
with address at                                                                  Road                                                                                                       Sub-District    

อ าเภอ/เขต.....................................................จงัหวดั ......................................................รหสัไปรษณีย ์............................หรือ 
District      Province    Postal Code                             or 
                 

 (2 ) ...........................................................................................................................................อายุ...................ปี    
                               Age         Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี............................................ถนน ....................................................... .........ต าบล/แขวง............................................  
with address at                                                                       Road                                                                                                           Sub-District    

อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์..............................หรือ 
District  Province    Postal Code                               or 
 

 (3 ) .........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี    
                                              Age                                 Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี.............................................ถนน .................................................................ต าบล/แขวง.............................................  
with address at                                                                        Road                                                                                                                  Sub-District    

อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั ...........................................................รหสัไปรษณีย.์...................................... 
District  Province      Postal Code      
      
                                     

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุ้น/การประชุมผูถื้อหุ้น
สามญั / วิสามญั คร้ังท่ี 69 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา  9.00  น. ณ ห้องกาแลก็ซ่ี ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  เลขท่ี 257 
ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย   
as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Share Subscription Meeting / the General / the Extraordinary Meeting 
of Shareholders No. 69 to be held on Monday, August  3, 2020 at 9:00 a.m. at Galaxy 10th floor, Avani+ Riverside Bangkok Hotel ,  No.257 
Charoennakorn Road, Kwaeng Sum Rae, Khet Thonburi, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof. 
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  (4)   ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to attend and cast the votes as follows: 

   มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  The Proxy is entitled for all shares held and vote. 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
            The Proxy is entitled for certain shares as follows:  

       หุ้นสามญั ..................................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้.................................เสียง 
       ordinary share                              shares with the voting rights of                                              votes. 

               หุ้นบุริมสิทธิ ...............................หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้...............................เสียง 
 preferred share      shares with the voting rights of                                        votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...........................................เสียง 
  Total entitled vote                                                                          votes. 
 
   

 (5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I / We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows: 

         วาระท่ี 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 68  เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562   
             Agenda 1    To certify the minutes of  the Annual  General Meeting of Shareholders No. 68  on April  22, 2019. 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 
 

 วาระท่ี  2    รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
 Agenda 2  To acknowledge  the Report of the Board of Directors for the previous year.. 

 
 

 วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 Agenda 3   To approve  the Financial Statements as at  December 31, 2019.  

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

           เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 
 

 วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
 Agenda 4    To approve  the profit allocation and acknowledge the interim dividend payment.  

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
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     วาระท่ี 5    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ 
 Agenda 5   To consider  the election of directors in replacement of those who are retired by rotation  

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

                              การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
            To elect directors as a whole 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
            To elect each director individually             

           ช่ือกรรมการ                นำยบุญปกรณ์      โชควัฒนำ                                                                          .                                                                                                                                                  
 Name of Director      Mr. Boonpakorn     Chokvathana                                                       .   

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

 ช่ือกรรมการ                  นำยเวทิต    โชควัฒนำ                                                                   .                   
             Name of Director      Mr.Vathit  Chokwatana                                                                   .  

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

                          ช่ือกรรมการ                 นำยบุญฤทธิ์  มหำมนตรี                                                                             .                                                             
                          Name of Director  Mr. Boonyarith  Mahamontri                                                                       .  

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

           ช่ือกรรมการ                นำยขจรศักดิ์  วันรันต์เศรษฐ                                                           . 
                          Name of Director       Mr. Khachornsakdi   Vanaratseath                                                          .                                           

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

                                                 ช่ือกรรมการ                นำยวศิน  เตยะธิติ                                                                . 
                          Name of Director         Mr. Wasin  Teyateeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
                                   
 วาระท่ี 6    พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

  Agenda 6   To  consider the  Board  of  Director’s  remuneration.  

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย.................เสียง  ไม่เห็นดว้ย................เสียง            งดออกเสียง..............เสียง 
            Approve                                votes Disapprove                      votes               Abstain                  votes 
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วาระท่ี 7      พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
 Agenda  7   To appoint  the  Company’s auditor and  to consider the  auditors fees.  

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

วาระท่ี 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 
                         Agenda 8    Other business  (If any) 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี  
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
           Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

 

 

 (6)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
 Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of 
the Shareholder. 

 (7)   ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งต้น    รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In case I do not specify the  authorization  or the authorization is unclear,   or if the meeting considers or resolves any matter other 
than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be   authorized to consider and vote the matter on 
my / our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     For any act performed by the Proxy at the Meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me / us in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 

 
 

 ลงช่ือ/Signed………………………………………………………. ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                          (……….………………………………………………..) 
     

   ลงช่ือ/Signed…………………………………………………….… ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..) 
     

  ลงช่ือ/Signed…..…………………………………………….….…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..) 
     

  ลงช่ือ/Signed…………………………………………….……...…. ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                          (……….………………………………………………..)  
 
หมายเหตุ / Remark  

1. หนงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ค.  น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian)  ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั้น 

 Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appoint  
       the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 The evidences attached with the Proxy are as follows: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign the Proxy Form. 

       (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

 The Confirm Letter to confirm that the person who sign in the Proxy Form get the consent to do the custodian business. 

3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
      ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
    The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend  and vote at the meeting  and shall not  allocate  
       the  number of shares to several proxies to vote separately.        

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each       
 nominated director individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 

 
 
 
 

อากร
แสตมป์ 
Duty Stamp 

20 บาท 
20 Baht 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ  บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกัด (มหำชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of  SAHA PATHANAPIBUL PUBLIC COMPANY LIMITED. 
   
    ในการประชุมผูจ้องหุ้น / การประชุมผูถื้อหุ้นสามญั / วิสามญั คร้ังท่ี 69 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563   เวลา 9.00 น. ณ ห้อง   
กาแลก็ซ่ี ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ  เลขท่ี 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 หรือท่ี
จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย   
 For the Share Subscription Meeting/ the General /  the Extraordinary  Meeting of Shareholders No. 69  to be held on  Monday, 
August 3, 2020  at 9:00 a.m. at Galaxy 10th floor, Avani+ Riverside Bangkok Hotel,  No.257 Charoennakorn Road, Kwaeng Sum Rae, Khet 
Thonburi, Bangkok 10600, or at any adjournment thereof. 
 

.............................................................................................. 
 

 

 วาระท่ี…………........... เร่ือง.................................................................................................................... 
 Agenda No.                   Subject 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

 วาระท่ี…………........... เร่ือง.................................................................................................................... 
 Agenda No.                   Subject 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

 วาระท่ี…………........... เร่ือง.................................................................................................................... 
 Agenda No.                   Subject 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

 วาระท่ี…………........... เร่ือง.................................................................................................................... 
 Agenda No.                   Subject 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
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 วาระท่ี…………........... เร่ือง.................................................................................................................... 
 Agenda No.                   Subject 

 (ก)    ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (A)    The Proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion. 

(ข)   ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
  (B)   The Proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction: 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 

 
                วาระท่ี .............................  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
           Agenda No.                          Election of Directors (continued) 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 

   ช่ือกรรมการ                                                                                                  
 Name of Director 

               เห็นดว้ย..................เสียง  ไม่เห็นดว้ย..................เสียง        งดออกเสียง..................เสียง 
            Approve                                votes Disapprove           votes Abstain           votes 
 
 
 
 
   
 

 


