(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550)

--------------------เขียนที่ .....................................................................................................
Written at

วันที่ ................เดือน ...................................... พ.ศ. .............................
Date

(1)

Month

Year

ข้าพเจ้า ...................................................................................................... สัญชาติ ...........................................................
I/We

nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ตาบล/แขวง ............................................................
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ............................................. จังหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย์ .........................................................
District

Province

Postal Code

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้กบั .......................................................................................................................................
As Custodian for

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ

Who being a shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม..........................................................หุน้
Holding the total amount of

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง ดังนี้

shares and have the rights to vote equal to

votes as follows:

 หุน้ สามัญ .......................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากัน.....................................................เสียง
ordinary share

shares and have the right to vote equal to

votes

 หุน้ บุริมสิทธิ ..................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากัน.....................................................เสียง
preference share

(2)

shares and have the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้

(ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้โปรดใช้
ข้อมูลตามหมายเหตุขอ้ 5)

Hereby appoint

(The shareholder may appoint the independent director and audit committee of the
company to be the proxy, please use details in Remark No.5)

(1)

................................................................................................................ อายุ ............................................ ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง..................................................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................................หรือ
District

(2)

Province

Postal Code

or

................................................................................................................. อายุ ........................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง....................................................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................หรือ
District

(3)

Province

Postal Code

or

................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี
age

years,

อยู่บา้ นเลขที่ ...............................ถนน .................................................................... ตาบล/แขวง..................................................
residing at

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต ..................................................จังหวัด .................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................................
District

Province

Postal Code
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คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเมเปิ ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

to be held on 27 April 2018

time 2.00 p.m.

at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows:

 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
To grant a part of :

 หุน้ สามัญ .............................................หุน้
ordinary share

shares

 หุน้ บุริมสิทธิ ........................................หุน้
preference share

shares

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...............................................เสียง
and have the right to vote equal to

votes

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...............................................เสียง
and have the right to vote equal to

votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้งั หมด............................เสียง
Total right to vote equal to

(4)

votes

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

 วาระที่

1

เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2560

Agenda Item1 Subject To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Shareholder’s
Meeting held on 28 April 2017

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

2 เรื่อง

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษัทในรอบปี 2560

Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2017

หมายเหตุ วาระนี้เป็ นเรือ่ งทีร่ ายงานเพือ่ ทราบ จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

 วาระที่

3 เรื่อง

พิจารณาอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาไร
ขาดทุน) ของบริษัท สาหรับปี บัญชี สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจ
สอบของผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผูส้ อบบัญชี

Agenda Item 3 Subject To consider and approve the Financial Statements and the Statement of
Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect
of the fiscal year ended as at 31 December 2017 which have been audited by the
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report
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 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

4 เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนิ นงานของบริษัทประจาปี 2560

Agenda Item 4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the
dividend payment from the operating results of the year 2017

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

5 เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda Item 5 Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire
by rotation

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ

นายนพพล

The director’s name Mr. Noppol

มิลินทางกูร
Milinthanggoon

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

2. ชื่อกรรมการ

votes

Disapprove

นางปราณี

The director’s name Mrs.Pranee

votes

Abstain

votes

ภาษีผล
Phasipol

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

3. ชื่อกรรมการ

votes

Disapprove

นายวิชยั

The director’s name Mr. Vichai

votes

4. ชื่อกรรมการ

votes

Disapprove

นายธนวัฒน์

The director’s name Mr. Thanawat

votes

ญาณิสรางค์กูล
Yanisrangkul

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง 
Approve

Abstain

votes

งดออกเสียง..................เสียง
Abstain

votes

ญาณิสรางค์กูล
Yanisrangkul

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes
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 วาระที่

6 เรื่อง

Agenda Item 6

พิจารณาอนุ มตั ิการกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2561

Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2018

(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

7 เรื่อง

Agenda Item 7

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุ มตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีสาหรับปี
2561

Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their
remuneration for the year 2018

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

8 เรื่อง

Agenda Item 8

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38

Subject To consider and approve the amendment to article 38 of the Company's Articles
of Association

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

 วาระที่

9 เรื่อง

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 Subject To consider other matters (if any).

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

(5)
การลงคะแนนเสียงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not
my voting as a shareholder.

(6)
ในกรณีที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณี ที่ ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนื อจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

Page 4 of 7

กิจการใดที่ผรู ้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผรู ้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form shall be
deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
( .......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )
ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy
( ......................................................... )

หมำยเหตุ :
1. หนั ง สื อ มอบฉัน ทะแบบ ค. นี้ ใช้เ ฉพาะกรณี ที่ ผู ้ถื อ หุ น้ ที่ ป รากฏชื่ อ ในทะเบี ย นเป็ นผู ้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตั้ง ให้คัส โตเดี ย น
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุ ญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
5. ผูถ
้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษทั ดังนี้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้
(1) นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน หรือ
(2) นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ
(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6)
Remarks:
1.
2.

3.
4.
5.

This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
Evidences showing with Proxy Form are
(1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
(2) Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split
the number of shares to several proxies for splitting votes.
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder
may use the Allonge of Proxy Form C. as attached.
The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow;
(1) Mrs. Chattong Tippayakalin or
(2) Ms. Chaovana Viwatpanachati
(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6)
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of SCI Electric Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders

ในวันที่ 27 เมษายน 2561

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมเมเปิ ล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250

to be held on 27 April 2018

time 02.00 p.m.

at Maple Hotel, Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
or any adjournment at any date, time and place thereof.

----------------------------------------วาระที่ ...........

เรื่อง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

วาระที่ ..............
Agenda Item

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................
Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

วาระที่ ........

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

วาระที่ ........

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

เรื่อง ................................................................................................................................

Agenda Item

Subject

 (ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย....................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง  งดออกเสียง........................เสียง
Approve

votes

Disapprove

votes

Abstain

votes

Page 6 of 7

 วาระที่ .........
Agenda Item

เรื่อง

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Subject

To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

ชื่อกรรมการ

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes

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

Director’s name

 เห็นด้วย.................เสียง  ไม่เห็นด้วย...................เสียง งดออกเสียง..................เสียง
Approve

vote

Disapprove

votes

Abstain

votes
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