
 

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น) 

Proxy Form C  
(Specific for a foreign shareholder for which a custodian in Thailand is appointed) 

 
      เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น________________________     เขียนที่ / Written at____________________________ 
      Shareholder registration number                   วนัที่________เดือน______________พ.ศ. _________ 

                   Date             Month                       B.E. 

 
 

(1) ข้าพเจ้า _______________________________________สญัชาติ ___________ อยู่บ้านเลขที่ _______________ถนน______________ 
I/We        Nationality                   Residing No.                         Road 
ต าบล/แขวง__________________อ าเภอ/เขต_____________________จงัหวดั____________________รหสัไปรษณีย์_______________ 
Tambon/Khwaeng                     Amphur/Khet                                 Province                                 Postcode 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _______________                       หุ้น 
Being a shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited, holding a total number of                              share(s),    

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุ้นสามญั                                            ___           __    หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุ้นบริุมสิทธ์ิ __________________________   หุ้น      ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) / Hereby appoint (Please choose one of following) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุู้ รับมอบอ านาจ  
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at ❑ 
1.and giving a details of proxy 
(proxies). 

❑(1) ชื่อ _____________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Name                                                                             Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                   Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                     Province                           Post Code                        

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยู่บ้านเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                    Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย์ ____________ 
Amphur/Khet                      Province                        Post Code                        

 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ใน
วนัจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัน้ 39 อาคารซนัทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจ ตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2021 on Monday, April 26, 2021 at 
10 :00  a.m. at Suntowers Building B, Meeting room; 39 th floor, 123  Vibhavadi-Ranfsit Road, Khwaeng Chomphon, Khet Chatuchak, 
Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี ้ดงันี ้
    I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow: 
❑มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดทีถ่ือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

         Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
❑มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

         To split the votes as follows: 
❑หุ้นสามญั______________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

                 Ordinary share                               share(s) and have the rights to vote equal to           votes 
❑หุ้นบริุมสิทธิ____________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

                 Preference share                            share(s) and have the rights to vote equal to           votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด_____________________เสียง 
  The total number of voting right is______________________Votes 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
     I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระท่ี  1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
To approve and certify Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders dated June 26, 2020. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  2 เร่ือง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2020. 

เป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote. 

❑(2) มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหน่ึง) คือ 
Appoint any one of the following Independent Directors of Company 
(Please choose one of following) 

❑(2.1) นายไพรสัณฑ์  วงศ์สมิทธ์ิ / Mr. Praisun Wongsmith (รายละเอียดกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

❑ (2.2) นายสายัณห์  สตางค์มงคล  / Mr. Sayan Satangmongkol (รายละเอียด
กรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment 
here) 

❑(2.3) นางสาวศศิธร  วงศ์วิไล / Ms. Sasitorn Wongvilai (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามส่ิงที่แนบมาด้วย) (Details specified in the attachment here) 

 
  

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เคร่ืองหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  



 

วาระท่ี  3 
Agenda 3 

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2020. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2563 และการจ่ายปันผล 
To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2020 and Dividend payment. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  5 
Agenda 5 

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 10,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
To consider and approve the increase of the company's registered capital of 10,000,000 shares to support the 
dividend payment. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  6 
 
Agenda 6 

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be consistent with 
 the change of par value of the Company’s share. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระท่ี  7 
Agenda 7 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
To consider and approve the allotment of capital increase ordinary shares to support the stock dividend. 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 



 

 วาระท่ี  8 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 Agenda 8 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายอษัฎากร ลิม้ปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2. นายฐิติศกัดิ์ สกลุครู / Mr. Thitisak Skulkroo 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
3. นางสาวนฤศสยั มหฐิติรัฐ / Ms. Narissai Mahathitirat 
❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 วาระท่ี  9 
 Agenda 9 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2021. 

 ❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
         (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
วาระท่ี  10 
Agenda 10 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2021 
❑    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 

 ❑   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

  วาระท่ี  11 
  Agenda 11 

พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
To consider any other business (if any) 

 ❑    (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 

 ❑    (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นด้วย                               ❑ ไม่เห็นด้วย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                       Abstain   



 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนัน้  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

(5) Any votes by the proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be 
deemed as my/our votes as a shareholder. 

(6) 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. 

Any acts 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 my/our own act(s) in all aspects.  

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 
2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลาย
คนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

Remarks 
1.  This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in 

Thailand is appointed therefore. 
2.  Evidence of documents required to be attached to the proxy from are: 

(1)  A Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder. 
(2)  A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian. 

3.   A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by 
such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

4.  If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached. 
 
 
 
 
 
 



 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  

Annex to the Form of Proxy (Form C) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน)  
The proxy as the shareholder of Thantawan Industry Public Company Limited  
 

ในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัจนัทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้  39  อาคารซนัทาวเวอร์ส บี  เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Annual General Meeting of Shareholders 2021 , to be held on Monday, April 26, 2021; 10.00 a.m. Suntowers Build B, Meeting 
room; 39th floor, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time 
and venue. 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
 
 
 



 

วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เร่ือง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
        (A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf, as the proxy deems appropriate in all respects. 
❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
        (B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

❑ เห็นด้วย ……………….เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผู้มอบฉนัทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  

 
 


