
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

เรือ่ง กาํหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 
Proxy Form C. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -  
              เขยีนที ่ 

                                                Written at                                                                  
 

                    วนัที ่                   เดอืน                         พ.ศ. 
                    Date       Month                       A.D.              

    
(1) ขา้พเจา้                   
I/We,                                                                               

Located at                       ถนน               ตําบล/แขวง 
No.                     , Road:       , Tambol/Subdistrict:                                          
อําเภอ/เขต                                               จงัหวดั                                     รหสัไปรษณยี ์
Amphoe/District:                                     , Province:                                    , Postal Code:                                                             
              
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  
in our capacity as the custodian for……………………………………………………………………………………………………………………,  
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั                            เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน)  
being a shareholder of…………………………………… S P V I Public Company Limited ……………………………………………………… 

 
โดยถอืหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                 เสยีง ดงันี้  
holding shares in total which are entitled to cast  ………………………………………………………………………………………… votes 
หุน้สามญั                                 หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                                        เสยีง  
ordinary shares…………………………………………  shares in total which are entitled to cast……………………………………   votes 
หุน้บุรมิสทิธ ิ                  หุน้     ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                              เสยีง  
Preferred shares………………………………………   shares in total which are entitled to cast……………………………………   votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้ 
     We wish to appoint 
                   อายุ                      ปี  

1) .                                                                              
                                        

Age.                      years 
  

อยู่บา้นเลขที ่ ถนน ตําบล/แขวง 
Residing at No.          
 

Road   :                                                              Tambol/Subdistrict:                    

อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณยี ์
Amphoe/District:                          Province:                              Postal Code:    

 
หรอื / OR          

2) นำยธีระ อภยัวงศ ์
    Mr. Teera Aphaiwongse 

กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and Chairman of Audit Committee      

อายุ   71  ปี 
Age   71  years 

ทีอ่ยู่ 1213/58-59  ซอยลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

หรอื / OR 

3) สจิุน สวุรรณเกต 
    Mr. Sujin Suwannagate 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
Independent Director and member of Audit Committee      

อายุ   67  ปี 
Age   67  years 

ทีอ่ยู่ 1213/58-59  ซอยลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

หรอื / OR         

4 4) นำงสษุมำ รติัวำนิช 
  Mrs. Susama Rativanich 

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
Independent Director and member of Audit Committee      

อายุ   40  ปี 
Age   40  years 

ทีอ่ยู่ 1213/58-59  ซอยลาดพรา้ว 94 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  10310 
No. 1213/58-59  Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที ่           
4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสคิ ชัน้ 34 เลขที ่900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยาน
นาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรอืจะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย  

 
อากรแสตมป์ 
Duty stamp 

20 Baht 



 

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2018 On 
April 4, 2018, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 or 
which may be postponed to any other date, time and place. 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้  ดงันี้ 
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows: 

 วำระท่ี 1  พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี 2560 
                Item 1  To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2017 
                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 
 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

 วำระท่ี 2  พิจำรณำรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปี 2560 และรำยงำนประจ ำปี 
  Item 2  To acknowledge the performance of the Company for the year 2017 and the Annual Report. 

         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

     วำระท่ี 3  พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส ำหรบัรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ           
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

   Item 3   To consider and approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the 
year ended 31 December 2017.  

             (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

 วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผล และกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน
ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 พร้อมก ำหนดวนัก ำหนดรำยช่ือผูถ้ือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิในกำรรบัเงินปันผล 

     Item 4 To consider and approve the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year 
ended 31 December 2017 and set the record date for shareholder's right to attend receive dividend. 

                         (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 

 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain  

 วำระท่ี 5 พิจำรณำอนุมติักำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
                 Item 5  To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation.                       
   (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follow 
 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

      



 

                         เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 
                      Approve with appointment all team 

 เหน็ดว้ย/ Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 
                            เหน็ดว้ยกบัการแต่งตัง้กรรมการบางราย ดงันี้ 
                                   Approve with partial of team as follows: 

1. นำยมินทร ์อิงคธ์เนศ   
Mr. Min Intanate 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 
2. นำยนรำธร วงศวิ์เศษ     

Mr. Narathorn Wongvises 
 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

3. นำงสษุมำ รติัวำนิช  
Mrs. Susama Rativanich  

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

 วำระท่ี 6 พิจำรณำและอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
    Item 6  To consider and approve the determination of the directors’ remuneration. 

  6.1 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิโบนสัประจาํปีใหก้รรมการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สุด วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
     To consider and approve Bonus for Directors for the year ended 31 December 2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 
  6.2  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2561 

     To consider and approve the remuneration to the Directors for Y2018 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

 วำระท่ี 7  พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
      Item 7    To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration. 

 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   
(a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

             (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทัฯ ข้อ 35 
           Item 8 To consider and approve an amendment to Article 35 of the Company’s Articles of Association; 
  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
                             (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
                             (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 



 

       วำระท่ี 9    พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
                  Item 9   To consider other business (if any).  

 (ก)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
  (a)     Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.  

    (ข)    ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
    (b)    Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows  

 เหน็ดว้ย/ Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove  งดออกเสยีง/ Abstain 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อื ถอืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้
ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
                            If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are 
invalid and will be regarded as having not been cast by me /us in my /our capacity as the shareholder.  

(6) ในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งต้นรวมถงึกรณทีีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอื
เพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

              If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the 
meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, 
the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit; 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนัน้ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in 

all respects. 

 

ลงชือ่                 ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                                   Grantor 
          (                                             ) 
ลงชือ่                                                                          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                       Grantee 

                            (                                                             ) 
ลงชือ่                                                                          ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                       Grantee 

                            (                                                             ) 

 
 
หมำยเหตุ (Notes)  
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ที่ปรากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ให้

เท่านัน้  
This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep 
his/her shares in the custody.  

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คอื 
The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:  
(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน  

The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder’s behalf; and  
(2) หนงัสอืยนืยนัวา่ผูง้นามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิ คสัโตเดยีน (Custodian)  

A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business. 
3. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูร้บัมอบ ฉนัทะหลายคนเพื่อแยก

การลงคะแนนเสยีงได ้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than 
one proxy in order to divide the votes. 

4. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).  

5. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is other business to be discussed in addition to those specified above,the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.



 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Supplement to Proxy Form C. 

 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั............................................. เอส พี วี ไอ จ ำกดั (มหำชน) ........................................................... 
Appointment of Proxy as Shareholder of……..............……….......... S P V I Public Company Limited ……..............………………............ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2018   

ในวนัที่ 4 เมษายน 2561  เวลา 14.00 น. ณ. อาคารเอสวโีอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสคิ ชัน้ 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบาง
โพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
On April 4 ,2018 at 2.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 
10120  or any adjournment to any other date, time and place. 

 
     วาระที ่   เรือ่ง                                   

                  Item   Subject   
 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a)   Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b)   Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           

    เหน็ดว้ย/ Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove     งดออกเสยีง/ Abstain 

     วาระที ่   เรือ่ง         
                 Item   Subject   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร  
 (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows           

    เหน็ดว้ย/ Approve  ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain 

 วาระที ่   เรือ่ง         
                  Item   Subject   
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows 

   เหน็ดว้ย/ Approve     ไมเ่หน็ดว้ย/ Disapprove    งดออกเสยีง/ Abstain 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจาํต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ ถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ  
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects. 
 
 
 

ลงชือ่                                                                   ผูม้อบฉนัทะ 
Signed:                             Grantor 
           (                                       ) 
 
ลงชือ่                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                 Grantee 

                             (                                            ) 
 

ลงชือ่                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed:                                                                 Grantee 

                             (                                             ) 


