
 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส ำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C. 
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

----------------------------- 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

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

(1)   ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................................................          
I/We        

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………ต าบล/แขวง ................................. 
residing at                     Road       Tambol/Khwaeng                    
อ าเภอ/เขต ............................................................. จงัหวดั ……………………………………รหสัไปรษณีย์ ……………. 
Amphur/Khet                                                          Province                 Postal Code 
      
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้กบั .................................................................................................... 
As being the custodian of 
 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ควอลลีเทค จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Qualitech Public Company Limited (“Company”) 
            โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น      และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง  ดงันี ้ 
            holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to               votes as follows: 

□  หุ้นสามญั     หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสยีง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to   votes 
□  หุ้นบริุมสทิธิ    หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสยีง 
      preferred share   shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให้   (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 
 Hereby appoint  (May grant proxy to QLT Independent Director of which detail as in Attachment 4) 
 

(1) _____________________________________________________อาย_ุ____________ปี          
                                            age                       years 

     อยูบ้่านเลขท่ี__________________ถนน__________________ต าบล/แขวง________________                                                                                                                       
         residing at                              Road                           Tambon/Sub-district   

      อ าเภอ/เขต___________________จงัหวดั________________รหสัไปรษณีย์_______________ หรือ                                                                                                                           
         Amphur/District                          Province             Postal Code   or 
 

(2) นายนที  บญุพราหมณ์         อาย ุ65 ปี                
       Mr.Natee  Boonpram       age 65  years     

     อยูบ้่านเลขท่ี 69/297 รามค าแหง 164 แขวงมีนบรีุ เขตมีนบรีุ กรุงเทพฯ 10510              หรือ                                                                                                                           
        residing at 69/297 Ramkhamhang 164, Minburi, Minburi, Bangkok 10510            or 
 

(3) นายสมยศ  เจียมจิรังกร          อาย ุ66 ปี               
              Mr.Somyos Chiamchirungkorn       age 66  years   
             อยูบ้่านเลขท่ี 69/372 หมู ่12 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170          หรือ                                                                                                                           
                          residing at 69/372 Moo 12 Salathammasop Taweewattana, Bangkok 10170   or 
   

(4) นายสมชาย  จองศิริเลศิ                 อาย ุ60 ปี                
       Mr.Somchai  Jongsirilerd       age 60  years        

      อยูบ้่านเลขที่ 19/41 หมูท่ี่ 17 ต าบลคคูต อ าเภอล าลกูกา จงัหวดัปทมุธานี 12130      หรือ                                                                                                                        
          residing at 19/41 Moo 17, Khukot, Lamlukka, Pratumthani 12130               or 

 
(5) นายทินกร  สดีาสมบรูณ์          อาย ุ57 ปี                

       Mr.Tinakorn Seedasomboon        age 57  years        
      อยูบ้่านเลขที่ 1/15 ซอยอนามยังามเจริญ 11 ถนนพระราม 2 แขวงทา่ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพฯ 10150                                                                                                                               

         residing at 1/15 Soi Anamaingamchareon 11, Rama II Road, Thakham, Bangkuntian, Bangkok              



 
 
 
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี  2561  ในวนัพธุที่ 11  เมษายน  2561 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศนูย์การประชมุแหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2018 Annual General Meeting of 
Shareholders on 11 April 2018 at Boardroom 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, 
klongtoey, Klongteoy Bangkok 10110  or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
             I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
             □  มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถื่อ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
   Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
             □  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
                   Grant partial shares of 
 □  หุ้นสามญั .................................... หุ้น        มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ......................................... เสยีง 

              ordinary share                          shares  and have the right to vote equal to                   votes 
 
 □  หุ้นบริุมสทิธิ ................................. หุ้น         มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................ เสยีง 

              preferred share                                    shares   and have the right to vote equal to                           votes 
 
                   รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทัง้หมด ..................................................... เสยีง 
                   Total voting rights                                                                                   vote (s) 
 
(4)  ข้าพเจ้ามอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
 

   วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2560 
Agenda Item 1

  
To consider and certify Minutes of the Annual General Shareholder’s Meeting for 
the year 2017. 

 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                   Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)     
 

   วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 
Agenda Item 2

  
To acknowledge the report of the operations of the company during the previous 
year. 

  
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                   Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)     
 

   วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี 2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 
Agenda Item 3

  
To consider and approve the company’s audited financial statement for the year 
ended 2017. 

 
 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                   Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)     
 
 
 
 



 
 

   วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 และกำรจ่ำยเงนิปันผล 
Agenda Item 4

  
To consider and approve the retained earnings appropriation for year 2017 and 
dividend payment. 

 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                   Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   

 
   วำระที่ 5 

 
พิจำรณำแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

Agenda Item 5
  

Consideration for Commission Election for Those with Retirement by Rotation  

            □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 2 ทา่น 
             Appoint two the nominated candidate 

     □  เห็นด้วย .................... เสียง         □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง       □  งดออกเสยีง ................... เสยีง 
                      Approve                    vote(s)           Disapprove                   vote(s)         Abstain              vote(s)   

□  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
      Appoint an individual candidate 

    นายสมชาญ  ลพัธิกลุธรรม 
 Mr.Somchaan  Lubtikultham 
     □  เห็นด้วย .................... เสียง         □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง       □  งดออกเสยีง ................... เสยีง 

                      Approve                    vote(s)           Disapprove                   vote(s)         Abstain              vote(s)   
 นางสาวรัชนวีรรณ  รวิรัช 
 Ms.Rashaneewan Rawirach 
     □  เห็นด้วย .................... เสียง         □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง       □  งดออกเสยีง ................... เสยีง 

                      Approve                    vote(s)           Disapprove                   vote(s)         Abstain              vote(s)  
 

   วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 
Agenda Item 6

  
To consider and approve the director’s remuneration for year 2018. 

 □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                   Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   
 

   วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 
Agenda Item 7

  
To consider and appoint auditor and audit fee for year 2018. 

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
          (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 □  เห็นด้วย .................... เสยีง       □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง        □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                          Approve                    vote(s)        Disapprove                   vote(s)          Abstain                        vote(s)     

 
วำระที่ 8 

 
พิจำรณำอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ 

Agenda Item 8 To consider and approved the amendment to the Company’s Articles of Association 
 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง       □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)        Abstain                        vote(s)   



 
 วำระที่ 9 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี 
Agenda Item 9 To consider other matters (if any) 

 
  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้

            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   
 
 (5)   การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my/our voting as a shareholder.  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 

 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอื
มอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we 
specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                      ( ............................................................ ) 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                      ( ............................................................ ) 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                      ( ............................................................ ) 

 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                      ( ............................................................ ) 
 
หมายเหต ุ 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and 
he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสอืมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder  

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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 many proxies for splitting votes.  

4. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าตอ่
แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแบบ 

 In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by 
the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed. 



 
ใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ควอลลีเทค จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Qualitech Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี  11  เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 3 ศนูย์การประชมุ
แหง่ชาติสริิกิติ์ เลขท่ี 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 

In the Meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2018 at 13.30 hrs. at Boardroom 
3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, klongtoey, Klongteoy Bangkok 10110 or such 
other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

---------------------------- 
 

วำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item .. …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   

 
วำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item .. …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   

 
วำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item .. …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   

 
วำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item .. …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   

 
วำระที่...... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item  …………………………………………………………………………………………………………………... 

  □  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   □  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
            (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

    □  เห็นด้วย .................... เสยีง      □  ไมเ่ห็นด้วย .................... เสยีง         □  งดออกเสยีง .................... เสยีง 
                           Approve                    vote(           Disapprove                   vote(s)           Abstain                          vote(s)   



 
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
    ( ............................................................ ) 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
    ( ............................................................ ) 

 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
    ( ............................................................ ) 

 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
    ( ............................................................ ) 

 


