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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 
เขียนที่…………………………..…………… 

    Place 
                                         วนัที่………เดือน…….............……. พ.ศ………...……. 

          Date           Month                           B.E. 
(1)  ข้าพเจ้า……………………..….………………..….สญัชาติ……………….……..อยูบ้่านเลขที…่……..…..ถนน ………….…………………… 

    I / We                                                               Nationality                             Residing at No.             Road 
    ต าบล / แขวง  ………………….………..………….. อ าเภอ / เขต………………….………จงัหวดั ………………..…รหสัไปรษณีย์………….  
 Tambol / Kwaeng                                                   Amphoe / Khet                               Province                         Post Code 
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น(Custodian)ให้กบั........................................................................................... 
 as a custodian of........................................................................................................................................................................... 

(2)   เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ท.ีเค.เอส. เทคโนโลยี  จ ากัด (มหาชน) 

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

หุ้นสามญั ……………………………………... หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………..…….................…….เสียง  
          Ordinary share of                                         share(s)   and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

หุ้นบริุมสิทธิ………………………….………...หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ………………..…….................…….เสียง  
Preferred share of                                         share(s)  and have the rights to vote equal to                                           vote(s) 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
  hereby appoint any of the followings:                                                               

1. ……………........................……………… อาย ุ………. ปี        อยูบ้่านเลขที่ …………….ถนน ……….…..........................………….. 
Name                           age             year     Residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………................….…..…… อ าเภอ / เขต……………........…….. จงัหวดั ………….……… รหสัไปรษณีย์ …............หรือ 
Tambol/Kwaeng                                                Amphoe/Khet                                 Province                        Post Code                      or 
2. ……………........................……………… อาย ุ………. ปี        อยูบ้่านเลขที่ …………….ถนน ……….…..........................………….. 
Name                           age              year     Residing at No.              Road 
ต าบล / แขวง  ……………................….…..…… อ าเภอ / เขต……………........…….. จงัหวดั ……........……… รหสัไปรษณีย์ …............หรือ 
Tambol/Kwaeng                                                Amphoe/Khet                                 Province                         Post Code                     or 
3.นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ต าแหน่ง กรรมการอิสระ อาย ุ61 ปี อยูบ้่านเลขที ่126 ถนนสขุมุวิท 49 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กทม. 10110 
Mr. Areepong Bhoocha-oom, taking a position of Independent Director, age 61 years old, residing at No. 126 Sukhumvit Rd., 
Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2019  
ในวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสธีุ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว         
เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นด้วย 
on April 25, 2019, at 13.30 h. 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) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
To vote based on the total number of shares held by my/our behalf in this meeting as follows: 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
To spilt the votes as follows: 
หุ้นสามญั ……………………...............……….…... หุ้น    ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………................……….……….เสียง  
Ordinary share of                                               share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ………………........................................หุ้น     ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ….......................................……….เสียง  
Preferred share of                                              share(s) and have the rights to vote equal to                                          vote(s) 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด............................................เสียง 

    Total voting right of        votes 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 
(ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                          Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 
Agenda 2 To acknowledge the Company Operation for the year 2018 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2561 ส าหรับรอบบัญชีสิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve financial statement for the year 2018 as at December 31, 2018 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows : 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด ส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

Agenda 4 To consider and approve profit appropriation as legal capital reserve and dividend payment in form of stock dividend 
and cash for the operating results 2018 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น าออกจ าหน่าย และแก้ไข 
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 5 To consider and approve the reduction of the Company’s registered capital by means of cancelling unissued registered 
capital for sale, and amending Clause 4 of Memorandum of Association for consistency with reduction of registered 
capital 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

Agenda 6 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital to support stock dividend payment and 
amendment of Clause 4 of Memorandum of Association in consistency with increase of registered capital 

(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ านวน 42,021,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
Agenda 7 To consider and approve allocation of 42,021,000 shares for capital increase to support stock dividend payment 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในปี 2562 
Agenda 8 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 2019 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows : 
การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล/ Election by individual 

1.) นางเสาวนีย์ กมลบตุร 
Mrs. Saowanee Kamolbutr 

         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 
                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

2.) นายจตุิพนัธุ์ มงคลสธีุ 
    Mr.Jutiphan  Mongkolsuthree 

         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 
                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
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3) นายประเสริฐ์ บญุสมัพนัธ์ 
Mr. Prasert Bunsumpun 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2562 
Agenda 9 To consider and approve the rate of remuneration of Board Committee and others Committee for the year 2019 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of auditors and determination of their remuneration for the year 2019 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 

วาระที่ 11 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if any) 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 (6) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้องและ
ไมใ่ชก่ารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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. 

(7)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือกรณีที่ ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ  ลงมติ
ในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ ฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
วา่ข้าพเจ้าได้กระท 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 …………….............................……………. ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                               ) Grantor 
 
ลงช่ือ …………………………............................... ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………..............................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                  ) Proxy  
 
ลงช่ือ ……………………….........................…….. ผู้ รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
This Proxy form C. is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed  
a custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ รับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้ มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. 
provided. 
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ใบประจ าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบค.) 
Attachment of the Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ท.ี เค. เอส. เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ในวันที่ 25 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสคุนธสวสัดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
The Annual General Meeting of Shareholders Year 2019 on April 25, 2019, at 13.30 h., 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)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เหน็ด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 
วาระที่___________เร่ือง          เลือกตัง้กรรมการ(ตอ่)__________   
Agenda No.______Subject  ___Election of Directors (Continue)  
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
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ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นด้วย.........................เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นด้วย.........................เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
 Name of Director         เห็นด้วย.........................เสียง    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง          งดออกเสียง........................เสียง 

                                  Approve.......................Votes             Disapprove.........................Votes         Abstain.............................Votes 
วาระที่_______________เร่ือง _________________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject _______________________________________________________________________________ 
(ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
         เห็นด้วย.........................เสียง                    ไมเ่ห็นด้วย...........................เสียง                   งดออกเสียง........................เสียง 

                 Approve.......................Votes                   Disapprove.........................Votes                 Abstain.............................Votes 
 


