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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ าหนดรายการต่าง ๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชัดเจนตายตัว) 

PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)  
                                                                                                                                                               

        เขียนที่……………………..…………… 
                                    Place 

      วนัที่……… เดือน …………. พ.ศ…………………. 
                     Date           Month               B.E. 

(1) ขา้พเจา้……………………….………….. สญัชาติ …………..………….. อยู่บา้นเลขที…่………...ถนน …………………………..………… 
     I / We                                                      Nationality                      Residing at No.            Road 
ต าบล / แขวง  ……………………..……  อ าเภอ / เขต………………………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย ์….………….…………. 

 Tambol / Kwaeng                                      Amphoe / Khet                           Province                         Post Code 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน) 

     being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
  โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้   และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั……..………………….............เสียง ดงันี ้
  holding                                                                     share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้สามญั ……………………………………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุน้บรุิมสิทธิ………………………….………... หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ………………..…….................…….เสียง  

Preferred share of                                        share(s)  and have the rights to vote equal to                                           vote(s)  

(3) ขอมอบฉนัทะให ้ 
 hereby appoint any of the followings:              

1. ……………………………….…………… อาย ุ………….. ปี        อยู่บา้นเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                        age             years      residing at No.                  Road 
ต าบล / แขวง  ……………….……………... อ าเภอ / เขต………………….... จงัหวดั …………...………… รหสัไปรษณีย ์.……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                                         Amphoe/Khet                            Province                             Post Code                       or 
2. …นางเสาวนีย ์กมลบตุร…………………...อาย ุ…68…. ปี  อยู่บา้นเลขที…่..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถ…ี……………..…… 
Name  Mrs. Saowanee Kamolbutr    age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม………………….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..…หรือ 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                    Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000         or       
3. …นายประเสริฐ  บญุสมัพนัธ…์.………...อาย ุ…68……. ปี      อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวิถี………………..…… 
Name  Mr. Prasert Bunsumpun            age      68     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ต าบล / แขวง  ……โคกขาม…………….….อ าเภอ / เขต…เมืองสมทุรสาคร…. จงัหวดั …สมทุรสาคร…...… รหสัไปรษณีย ์…74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam                  Amphoe/Khet       Muang           Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2563  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2020 
ในวนัที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว         
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
on May 29, 2020, at 13.30 hrs. at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road,                  
Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 
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(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเม่ือวันที ่25 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider approving the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, which was held on April 25, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the Company Operation for the year 2019 

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 
Agenda 3 To acknowledge the interim dividend payment to the shareholders of the year 2019 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 
Agenda 4 To consider approving the financial statements for the year 2019 ended December 31, 2019 
(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที ่5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the Director to replace the retiring directors as well as re-election of the directors whose terms 
expired for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
Election by group 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
Election by individual 

1.) พลเอกมงคล อมัพรพิสิฏฐ์ 
Gen. Mongkon Ampornpisit 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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2.) นายอารีพงศ ์ภู่ชอุ่ม 
Mr. Areepong Bhoocha-oom 

 เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
3.) นางสาวสธิุดา  มงคลสธีุ 

Ms. Sutida Mongkolsuthree 
 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                 งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 
Agenda 7 To consider the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2020 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยการโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์บริษัท            
ท.ีเค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท ์จ ากัด ผ่านบริษัท เซอรว์ิส ฮอลล ์จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึน้ใหม่ ให้แก่ บริษัท ทบีีเอสพี 
จ ากัด (มหาชน) 
Agenda 8 To consider and approve the Company Group’s business re-structure by transferring all businesses including the 
printing business of T.K.S. Siam Press Management Co., Ltd., through Service Hall Co., Ltd., a newly established subsidiary to 
TBSP Public Company Limited 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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วาระที ่9  พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดที่เก่ียวข้องหรือจ าเป็นเพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่ม
บริษัท โดยการเข้าท าธุรกรรมการรับโอนกิจการทัง้หมดส าเร็จลุล่วง 
Agenda 9 To consider and approve the delegation of authority to take any other actions that are relevant or necessary for the 
Company Group’s business restructure, all business transfer transaction, allotment share transaction in return for entire business 
transfer until completion. 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ  32 
Agenda 10 To consider approving the amendment of Article 32 of the Company’s Articles of Association 
(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

วาระที ่11 พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if any) 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 

my/our votes as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ          

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
If I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider 
the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified 
herein, be deemed as being done by me/us in all respects. 
 
      

ลงช่ือ ……………………………….………….. ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                         ) Grantor 
 
ลงช่ือ ……………………………………….….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                          ) Proxy  
 
ลงช่ือ ………………………………………….... ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                           ) Proxy  
 
ลงช่ือ ………………………………………..….. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                           ) Proxy  
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form B. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Attachment of the Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
The Annual General Meeting of Shareholders Year 2020 on May 29, 2020, at 13.30 hrs., at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex 
(Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230, or such other 
date, time and place as the meeting may be held. 

   
 

วาระที่ ______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________Subject :          __ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _____________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _____________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
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วาระที่___________เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการ(ต่อ)__________   
Agenda No.______Subject  ___Election of Directors (Continue)  
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เหน็ดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
วาระที่ ____________    เร่ือง          ____ 
Agenda No.__________ Subject_______________________________________________________________________________ 
(ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เหน็ดว้ย                 ไม่เห็นดว้ย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 


