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แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

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

                   Date             Month                       B.E. 

 
 

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

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

และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  _______________________  เสียง  ดงันี ้
and having rights to vote equivalent to                                 vote(s), with details as follows:   
❑หุน้สามญั                                            ___           __    หุน้   ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั __________________________เสียง 
Ordinary share total of                                          share(s),       having voting rights equivalent to                               vote(s) 
❑หุน้บรุมิสิทธ์ิ __________________________   หุน้      ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ___________________   _____เสียง 
Preferred share total of         share(s),       having voting rights equivalent to           vote(s)   
 

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

 
 
 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์ 

Duty Stamp 
20 บาท/Baht 

กรณีเลือก 1.กรุณาท าเครือ่งหมาย 
✓ที่❑1.ระบผุูร้บัมอบอ 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 

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

   หรือ  ชื่อ _________________________________________อาย_ุ_______________ปี  
      Or   Name                                                                      Age                      year 

อยูบ่า้นเลขที่ ______________ถนน______________ ต าบล/แขวง ______________ 
Residing at No.                    Road                      Tambol/Kwaeng 
อ าเภอ/เขต_______________ จงัหวดั______________รหสัไปรษณีย ์____________ 
Amphur/Khet                      Province                        Post Code                        
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ใน
วนัจนัทรท์ี่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 ณ หอ้งกรุงเทพ 2 ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน 
แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรอืจะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
As my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2023 on Monday, April 24, 2023 at 
10:00 a.m. via Krungthep room 2, M floor, Centara Grand at Centralplaza Ladprao 1695, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900         
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี  ้ดงันี ้
    I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follow: 
❑มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถื่อและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

         To split the votes as follows: 
❑หุน้สามญั______________________หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน____________________เสียง 

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

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

วาระที ่ 1 
Agenda 1 

เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 
To approve and certify Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders.  

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  2 เร่ือง คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 
Agenda 2 To acknowledge the report on Company’s operating results for the year 2022. 

เป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไมมี่การลงมติ 
The agenda for to acknowledge and no vote.  

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

❑(2.1) นายอัษฎากร  ลิม้ปิติ / Mr. Asdakorn Limpiti  (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑ (2.2) นายนิวตัร ์บางเสงี่ยม / Mr. Nivat Bangsa-iam (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

❑(2.3) นายธนัย ชรินทรส์าร / Mr. Tanai Charinsarn (รายละเอียดกรรมการอิสระ 
ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาดว้ย) (Details specified in the attachment here) 

 
  

 

กรณีเลือก 2.กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓ที่❑ 
If you make proxy by 
choosing No.2, please mark 
✓ at ❑  
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วาระที่  3 
Agenda 3 

เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 
To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2022. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

วาระที่  4 
Agenda 4 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากการด าเนินงานปี 2565 และการจ่ายปันผล 
To consider and approve the profit allocation from operating results for the year 2021 and Dividend payment. 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 วาระที ่ 5 เร่ือง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation 

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

การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด / The appointment of all directors 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes  
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of individual director 
1. นายไพรสณัฑ ์วงศส์มิทธ์ิ/   Mr. Praisun Wongsmith 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
 Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
2.  นางสาวศศิธร วงศว์ิไล/  Ms. Sasitorn Wongwilai 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
3.  นางพจนารถ ปรญิภทัรภ์ากร/  Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 
❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 วาระที ่ 6 
 Agenda 6 

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
To consider and approve directors’ remuneration for the year 2023. 

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

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

 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                        ❑ งดออกเสียง 
 Approve                               Disapprove                      Abstain   
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วาระที่  7 
Agenda 7 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 
To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2023 
❑    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

(A)  The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me/us in all respects as deemed appropriate. 
 ❑   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                      Abstain   
 

  วาระที ่ 8 
  Agenda 8 

พิจาณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯเพื่อใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด (ฉบับที ่4) พ.ศ. 2535 
To consider and approve the amendment to the Company’s Article of Association to be in line with the Public Limited 
Companies Act (No.4) B.E.2565 (2022) 

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

 ❑    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
 (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

 Approve                               Disapprove                       Abstain   
  วาระที ่ 9 
  Agenda 9 

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
To consider any other business (if any) 

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

 ❑    (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
          (B)  The proxy holder shall vote in accordance with my/our intention as follows: 
 ❑ เห็นดว้ย                               ❑ ไมเ่ห็นดว้ย                       ❑ งดออกเสียง 

      Approve                                             Disapprove                                    Abstain   
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูตอ้งและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว  ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ ที่ประชมุมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด  ใหผู้ร้บั
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุนั้น เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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.  
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       ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
(…………..…..………….……..………) 

หมายเหตุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก

และดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลาย
คนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  

Annex to the Form of Proxy (Form C) 
 

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

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2566 ในวันจันทรท์ี่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุม ณ หอ้ง กรุงเทพ 2               
ชัน้ M โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900   
หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
 At the Annual General Meeting of Shareholders 2023, to be held on Monday, April 24, 2023 at 10.00 a.m., via Krungthep room 2, M floor 
Centara Grand at Centralplaza Ladprao 1695, Phahonyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other 
date, time and venue. 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 
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วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
วาระที่……………………. เรือ่ง…………………………………………………………………………… 
Agenda                                Subject 

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

❑ เห็นดว้ย ……………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย …………………เสียง ❑ งดออกเสียง………..………เสียง 
    Approve                      votes      Disapprove                       votes     Abstain                              votes 

 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่ารายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/we certify that the details in this Attachment to Proxy From are completely correct and totally true. 
 
 

ลงช่ือ/ Signed ……..…………………………..…….. ผูม้อบฉันทะ/ Shareholder 
                   (…………..…..………….……..………)  
ลงช่ือ/ Signed …………..……………………….….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy   
               (……………………..……………..……)  
ลงช่ือ/ Signed ……………..…………….……….….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy   
                   (…………………………..………..……)  
ลงช่ือ/ Signed …….………..…………….………….. ผูร้บัมอบฉันทะ / Proxy  
                   (…………..……..………………………)  

 
 


