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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Form of Proxy, Form C. 
…………………………………………. 

 
เขียนท่ี …………………………………..…………….……...… 

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

1. ข้าพเจ้า………………………......……….สญัชาต.ิ..................อยู่บ้านเลขท่ี ………....................ถนน……………..……………..  
I/We ………………...…….................…nationality …………residing/located at No……..……… Road………………...……. 

ต าบล/แขวง………………...………อ าเภอ/เขต………………………....จงัหวดั…………..………………รหสัไปรษณีย์…………………….……...… 
Sub-district………………...........…District……………...……………..Province………………...……… Postal Code………………........……… 

 2.  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทปิโก้แอสฟัลท์ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม..........……………………………...หุ้น และออก 
เสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..................................................เสียง ดงันี ้

     Being the shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited, holding..........…………………………….………... shares 
and can vote.................................................. voices as follows: 
 หุ้นสามญั ………………………………………...หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั …………………….……………………………เสียง 
             Common stock ………………...………............shares, can vote   ……......................................………..………...………....voices  
             หุ้นบริุมสทิธิ ………………………………….…..หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ……………………………….…….…………….เสียง 
 Preferred stock ………………...………............shares, can vote  ………………………....……….........................................voices 

3.  ขอมอบฉนัทะให้ 
     Do hereby appoint  
 (1).......................................................................…..อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี ………………………….………… 

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณีย์………………………… 
    ............................................................................ Age …….…… years Residing at ……………….….……………. 

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province…………..Postal code ……….………………or 
 (2)............................................................................อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี …………………………………….. 

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั………………รหสัไปรษณีย์……………………….. 
    ............................................................................ Age …….…… years Residing at ………………………...……...  

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province……………Postal code ………………………or 
 (3).............................................................................อาย ุ…….…… ปี อยู่บ้านเลขท่ี ……………………………..……… 

ถนน…………………ต าบล/แขวง…………..……...อ าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั……………..รหสัไปรษณีย์………………..……….. 
    .............................................................................. Age …….…… years Residing at ……………………..….…….  

Road ……………… Sub-district …………..……... District..................................... Province…………..Postal code ……….…………...…… 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 
1/2562 ในวนัศกุร์ท่ี 5 เมษายน 2562  เวลา 10.00 น. ณ ส านกังานใหญ่ ห้องประชมุใหญ่ ชัน้ 5 (Auditorium) อาคารทปิโก้ เลขท่ี 118/1 ถ.พระราม 6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Any one of them as my/our proxy to attend the meeting and to cast vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 
1/2019 to be held on Friday 5th April 2019 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Road, Phayathai Sub-District, 
Phayathai District, Bangkok 10400 or which is to be postponed to other day, time and place.   

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นีด้งันี  ้
In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
Duty Stamp 

Baht 20 
is required 
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วาระท่ี 1.    พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2561 
Agenda 1.    To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2018 held on 

5th April 2018; 
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 
may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

           □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไม่เหน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง...............……เสียง  
    Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 2.    รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 
Agenda 2.   To acknowledge the Company’s performance for the year 2018 

  การลงคะแนน : ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

  Voting : No vote is required. 

วาระท่ี 3.   พจิารณาและอนุมัตงิบการเงนิท่ีได้รับการตรวจสอบแล้ว สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3.   To consider and approve the Audited Financial Statements ended on 31st December 2018 
  □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 
may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไม่เหน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง............……เสียง 
        Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 4.   พจิารณาและอนุมัตแิผนการลงทุนและจ าหน่ายทรัพย์สินประจ าปี 2562 
Agenda 4.    To consider and approve the investment and divestment plans for the year 2019 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem    appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
  □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง.............……เสยีง 
          Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 5.    พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
Agenda 5.   To consider and approve the final dividend payment for the year 2018 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไม่เหน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสยีง....................เสียง 

        Approved       Disapproved       Abstained 
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วาระท่ี 6.   พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 6.   To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2019 
 6.1  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
 6.1  To consider and approve the appointment of auditors for the year 2019 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
        Approved       Disapproved       Abstained 

6.2  พจิารณาและอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2562  
6.2  To consider and approve the audit fee for the year 2019 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 

        Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 7.   พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
Agenda 7.   To consider and approve remuneration for all members of the Board of Directors and its sub-committees for 2019 

 7.1  ค่าตอบแทนแบบคงท่ีของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562 
        Fixed Remuneration for all the members of the Board of Directors and its sub-committees for 2019 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
      □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved       Disapproved       Abstained 

 7.2  ค่าตอบแทนกรรมการแบบผันแปรแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 
 Variable remuneration for all the members of the Board of Directors for 2019 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 
may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
        Approved       Disapproved       Abstained 
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วาระท่ี 8   พจิารณาและอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 8   To consider and approve election of Directors to replace those who are retiring by rotation 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she  
           may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

-   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ นายแอร์ฟเว่  เลอบคุ 
        To elect Director: Mr. Herve Le Bouc 
     □  เหน็ด้วย  …………เสยีง □ ไม่เหน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
                     Approved       Disapproved       Abstained 

- พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ นายจ๊าคส์ มาร์เซล ปาสตอร์ 
   To elect Director: Mr. Jacques Pastor 

     □  เหน็ด้วย  …………เสยีง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
                Approved      Disapproved       Abstained 

-  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ นายสทิธิลาภ  ทรัพย์สาคร 
 To elect Director: Mr. Sitilarb Supsakorn 

    □  เหน็ด้วย  …………เสยีง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
                Approved      Disapproved       Abstained 

-  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ นายชยัวฒัน์  ศรีวรรณวฒัน์  
To elect Director: Mr. Chaiwat Srivalwat  
□  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง                   
      Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 9     พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 29 
Agenda 9 To consider and approve amendment of Clause 29 of Company’s Articles of Association 

 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 
            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 

       Approved       Disapproved       Abstained 

วาระท่ี 10     พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 47 
Agenda 10 To consider and approve amendment of Clause 47 of Company’s Articles of Association  
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he/she 
may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

            □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
        Approved        Disapproved       Abstained 

  
วาระท่ี 11     เร่ืองอ่ืน ๆ 
Agenda 11  Other matters (if any) 
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5.  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้อง  และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder on any agenda that is not according to my instruction as stated in this proxy form will be regarded 
as incorrect  voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  

 
6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้   หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ 
     พิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด 
ให้  ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ี เหน็สมควร 
In an event that I did not state my wish to vote on any agenda or stated it unclearly or in an event that the meeting 
considered or resolved on any issue not previously stated on agenda above including the amendment or addition of any 
fact, the proxy holder is authorized to consider and vote on my behalf as seen appropriate.  

 
 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
                    Any action taken by the proxy holder at the meeting except the case that the proxy holder did not vote as stated in the 
proxy form, will be regarded as taken by myself. 

 
 
 
 

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

       
 
 
 
         ลงช่ือ/Signed ……………………………….…………….. ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                          ( ………………………….……….………… ) 
 
หมายเหตุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the enclosed documents. 

3. ในกรณีท่ีท่านไม่สามารถส่งผู้ แทนเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอเสนอให้นายปานเฉลิม สุธาธรรม ห รือ นายนิพนธ์ สุทธิมัย หรือนายนพพร        
เทพสิทธา หรือนายพีรศิลป์  ศภุผลศิริ หรือนายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชมุแทน 
และส่งกลบัมายังบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน)  อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400            
โทรศพัท์ +66 2273 6000 ตอ่ 7551 โทรสาร +66 2271 3363 ถึง คณุสวุลกัษณ์  กนัฉาย 
โดยกรรมการอิสระ ไม่มีสว่นได้เสยีในการพิจารณาทกุวาระยกเว้นวาระท่ี 7 
In case you do not have the Proxy to act on your behalf, the company would like to recommend Mr. Parnchalerm Sutatam or              
Mr. Niphon Suthimai or Mr. Nopporn Thepsithar or Mr. Phirasilp Subhapholsiri or Mr. Chainoi Puankosoom, all Independent Directors, 
as your proxy to attend the meeting. Please send this proxy form back to the company by mail to Khun Suvaluk Kanchai, Tipco 
Asphalt Public Company Limited, Tipco Tower, 118/1 Rama VI Rd., Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400         
Tel. +66 2273 6000 Ext. 7551 Fax. +66 2271 3363  
The independent director has no conflict of interest except for agenda 7.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2562           
ในวนัศกุร์ท่ี 5 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  ณ ส านกังานใหญ่ ห้องประชุมชัน้ 5 (Auditorium) อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท   
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  

Granting of power to a proxy as a shareholder of Tipco Asphalt Public Company Limited in respect of attending the Annual 
General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on Friday 5th April 2019 at 10:00 am. on 5th Floor Auditorium, Tipco Tower,118/1 Rama 6 Rd., 
Phayathai Sub-District, Phayathai District, Bangkok 10400. or on such date and at such other place as may be adjourned or changed. 

……………………………………………………………………. 
 วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
                  Agenda..………..Subject ………………………………………………… 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he        

may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
  

วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
                    Agenda…………Subject …………………………………………………. 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

□ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he                     
           may deem appropriate. 

 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
  

วาระท่ี..................เร่ือง................................................................................. 
                    Agenda …………Subject ………………………………………………… 
 □ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 □ (A) The proxy shall have right to consider and cast vote on a resolution on my/our behalf in all respects as he 
                             may deem appropriate. 
 □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 □ (B) The proxy shall cast vote according to my/our wish as follows: 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
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วาระท่ี..................เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ(ตอ่) 

 Agenda ………….To elect Directors (continues) 
   

 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:……………………………………....….. 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
 
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:………………………………………...... 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
 
      ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:……………………………………....….. 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
 
   ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:………………………………………...... 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 
  
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:…………………………………….....….. 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained  
 ช่ือกรรมการ........................................................................... 
 To elect Director:……………………………………....….. 

 □  เหน็ด้วย  …………เสียง □ ไมเ่หน็ด้วย …………เสียง □ งดออกเสียง....................เสียง 
           Approved        Disapproved       Abstained 

 


