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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

 

เขียนท่ี  _____________________________ 
        Written at  

วันท่ี เดือน พ.ศ. _______________________ 
Date Month Year  

(1) ข้าพเจ้า ____________________________________________________  สัญชาติ  _____________________________         
I/We    nationality  
สำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี  ________________ถนน______________________ ตำบล / แขวง_____________________________ 
The register’s office      Road                    Tambol/Sub-district 
อำเภอ / เขต____________________________จังหวัด______________________รหัสไปรษณีย์________________________ 
Amphur/District Province      Postal Code  
 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _______________________________________________ 

as being the custodian of  
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Well Graded Engineering Public Company Limited (“The Company”)  

โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม ________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                 เสียง ดังน้ี  
holding the total amount of                   share(s) and having the right to vote equals to                vote(s) as follows:        

◻ หุ้นสามัญ ________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ __________________________  เสียง  
ordinary share(s)                             share(s) and having the right to vote equals to                         vote(s)  

(2) ขอมอบฉันทะให้   (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 6 )  
Hereby appoint to  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per 

details  as shown in the Enclosure no. 6 )  
1. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district             Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________ หรือ  
Province                                           Postal Code                                           or  
 
 
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Duty Stamp 20 Baht) 

 

ส ำหรับกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น 
 For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.  
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2. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district            Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________ หรือ  
Province                                           Postal Code                                           or  

3. ช่ือ ___________________________________________ อายุ __________ ปี อยู่บ้านเลขท่ี ________________   
Name  age                  years, residing at  
ถนน _____________________________ ตำบล/แขวง ___________________ อำเภอ/เขต                                         
Road      Tambol/Sub-district            Amphur/District  
จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ___________________________  
Province                                           Postal Code                                            จ 

 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ      

ผู้ถือหุ ้น ประจำปี 2565  ในวันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น.  ด้วยวิธีการผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการ
ถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขท่ี 50 /1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General 
Meeting of Shareholders of 2022 on 21 April 2022 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting 
room of the Company, No. 50/1203 Moo. 9, Bangphood Sub-District, Pakkret District, Nontaburi Province 11120, or on 
such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
I / We hereby appoint the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:  

◻ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดท่ีถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

◻ มอบฉันทะบางส่วน  
Grant partial shares of 

◻ หุ้นสามัญ _______________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________  เสียง  
ordinary share(s)                               share(s) and having the right to vote equals to                      vote(s) 

◻ หุ้นบุริมสิทธิ _____________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ___________________  เสียง   

preference share(s)                           share(s) and having the right to vote equals to                      vote(s)  
   
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ท้ังหมด _____________________เสียง 
The total number of voting right is        vote(s)  
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
I / We hereby appoint the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:  
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วาระที่ 1   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
Agenda 1  To acknowledge the Company’s operating performance for 2021 

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 
 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
Agenda 2  To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2021 

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 
 

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 
Agenda 3  To approve the allocation of net profit as a legal reserve and the dividend payment                  

for 2021 

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 
 

วาระที่ 4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 
Agenda 4  To appoint directors to replace those who have completed their terms  

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  
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◻ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To appiont all directors  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   vote                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 

◻ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังน้ี  
To appiont each director individually as follows:  

  4.1  นายวายุ  ทองพูน  ( Mr.Vayu Tongpoon )  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 

  4.2  นายวิกรม จารุพงศา  ( Mr.Wikrom  Jaruphongsa )  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 

  4.3  นายชำนาญ วังตาล   ( Mr.Chamnarn Wangtal )  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 
Agenda 5  To approve remuneration of directors and sub-committee members for 2022 

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 
 

วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 
Agenda 6  To approve appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2022 

◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 

respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 
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วาระที่ 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 7 Other (if any) 
◻ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all 
respects.   

◻ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี  
(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:  

 ◻ เห็นด้วย ___________ เสียง     ◻ ไม่เห็นด้วย __________ เสียง   ◻ งดออกเสียง __________ เสียง   
    Approve   votes                 Disapprove                votes       Abstain                      votes 

 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my  voting as a shareholder.  

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการ 
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้
ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the 
meeting  considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is 
any  amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she  may deem appropriate in all respects.  
 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  

Any business undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote as I/we 
specify herein, shall be deems as having been undertaken by myself / ourselves in all respects.  

 
 

ลงนาม/Signed _______________________________________ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
        (                                                                )  

  
ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  

 (                                                                )  

ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
 (                                                                )  

ลงนาม/Signed _______________________________________  ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
 (                                                                )  
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หมายเหตุ/ Remark  

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที ่ผ ู ้ถือหุ ้นที ่ปรากฎชื ่อในทะเบียนเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
The Proxy Form C. shall be used only in case of shareholder whose names are shown in the register as foreign 
investors and he/she appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper . 

2.  หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes: 

(1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf; 
(2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to 

operate the business of custodian. 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะ ตามแบบ ค. ตามแนบ  
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can 
state other agenda  by using the Supplemental Proxy Form C. as attached. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 (Enclosure 8) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(Proxy (Form C.) 
  

 
 

บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 63 

                         การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of Well Graded Engineering Public Company Limited  
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  ในวันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E-AGM ) โดยจะดำเนินการ
ถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50 /1203 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders of 2022 on 21 April 2022 at 13.30 hrs. through an electronic platform                (E-
AGM), from the meeting room of the Company, No. 50/1203 Moo. 9, Bangphood Sub-District, Pakkret District, Nontaburi Province 
11120, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 
. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 

 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 

 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 
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 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 

 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 
 

 วาระที่                             เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda                          Subject: Election of Directors                                                                                                          .                                                                                                                      
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                               .                                                                                                                   

 


