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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 
Proxy Form C (For Foreign Shareholder) 

และแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
Appointing Custodian in Thailand 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
According to Regulation of Department of Business Developemnt Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2007 

 

 

 เขียนที่       
 Written at 

วนัที่   เดือน                       พ.ศ.           
Date   Month                      Year  

(1) ข้าพเจ้า       สญัชาต ิ                       
I/We                      Nationality  

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่   ถนน    ต าบล/แขวง    
With address at   Road    Sub-District    

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    
District    Province    Postal Code    

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั                             

Acting as the custodian for                             
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท            สโตนเฮ้นจ์  อินเตอร์        จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of  Stonehenge Inter Public Co., Ltd.  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง ดงันี ้
Holding the total amount of    shares with the voting rights of    votes as follows; 

❑หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง 
     ordinary share shares with the voting rights of   votes 
❑หุ้นบริุมสิทธิ                                                       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 
     Preferred share shares with the voting rights of   votes 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
      do hereby appoint either one of the following persons: 

   ผศ.ดร.สรายทุธ์  นาทะพนัธ์     อาย ุ    47            ปี       อยูบ้่านเลขที่    163  
     Assistant Professor Dr. Sarayut Nathaphan   Ages   47            years  with address at    163  

                     ถนน  รัชดาภิเษก (รัชดา 19) ต าบล / แขวง             ดินแดง             อ าเภอ / เขต             ดินแดง   
                     Road   Ratchadaphisek (Ratchada 19) Sub-District           Dindaeng        District              Dindaeng   
                    จงัหวดั            กรุงเทพมหานคร       รหสัไปรษณีย์      10400   หรือ 
                    Province        Bangkok         Postal Code      10400     or 

         อาย ุ                 ปี       อยูบ้่านเลขที่       
            Ages                years  with address at      

                     ถนน       ต าบล / แขวง             อ าเภอ / เขต                           
                     Road       Sub-District                 District                  
                    จงัหวดั                    รหสัไปรษณีย์           หรือ 
                    Province                Postal Code             or 
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ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562/ วิสามญั (ครัง้ที่  1) ในวนัองัคาร ที่ 23 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.      
ณ   ห้องออดิทอเรียม ศนูย์ประชมุ ซี อาเซียน ชัน้ 10 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 
As only one of my/ our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Share Subscription Meeting / 2019 Annual/ the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders to be held on Tuesday on April 23, 2019 at 14.00 hrs, at the Auditorium 10th Floor, CW Tower, No. 90 Ratchadapisek 
Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.  
ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We authorize my / our Porxy to attend and cast the votes as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 

The Proxy is authorized for certain shares as follow: 
หุ้นสามญั     หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั      เสียง 

     ordinary share  shares with the voting rights of    votes 
หุ้นบริุมสิทธิ                                   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  เสียง 

     Preferred share  shares with the voting rights of     votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด   เสียง 
Total entitled voet    votes 

 
(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี.้- 

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows: 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561  
Agenda 1 To consider and certify the minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No 1/2018 held on 30 May 2018. 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s performance report for the year 2018 

      ระเบียบวาระนีเ้ป็นเร่ืองเพื่อทราบ จงึไมต้่องลงคะแนนเสียง 

     This item is for informationto shareholders, there will be no voting. 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของกลุ่มบริษัทประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
     (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย จากผลการด าเนินงานประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561  

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment and the allocation of profits derived From operation results and legal reserve for the year 
2018 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2562 
Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those retired by rotation for the year 2019 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 

       ❑ เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
      Approve the election of the entire Board of Directors, 
               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

      ❑ เห็นด้วยกบัการแตง่ตัง้กรรมการรายบคุคล ดงันี ้
     Approve the election of the individual directors as follows: 
 
 5.1 ชื่อกรรมการ  : นายจมุพล  ส าเภาพล 
                     Name of Director  : Mr. Jumpol  Sumpaopol 

               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                 
 
               
 5.2 ชื่อกรรมการ  : นายกิตติศกัดิ์  สภุาควฒัน์ 
                     Name of Director : Mr. Kittisak  Suphakawat  

               ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
                     Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes       
              
 5.3 ชื่อกรรมการ  : นายบณัฑติ  มว่งสอนเขียว 
                     Name of Director  : Mr. Bundit  Muangsornkeaw  

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the new director 

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda 8 To consider and approve the appointment for auditors and the determination of the audit fee for the year 2019 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 25 ในเร่ืองของการในเร่ืองของการเรียกประชุมคณะกรรมการและ

การประชุมคณะกรรมการผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
Agenda 9 To consider and approve the amendment of the Company’s articles of association (Articles 24 and 25) to be in  
 compliance with the Public Limited Company Act (B.E. 2535) (as amended) to facilitate the meeting via teleconference 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงนิทุนจากเงนิที่ได้รับในการเสนอขายหุ้น IPO 
Agenda 10 To consider and approve to an additional purpose of using funds from the capital received in the initial public offering for investment in 

other businesses. 
 
❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เหน็สมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes                    

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if there are any) 
 
      ❑ เห็นด้วย            เสียง   ❑ ไม่เห็นด้วย   เสียง   ❑ งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                  votes  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่ การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting 
as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาเลือก
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่มีผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except where 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. 

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
(...................................................................) 

Signed               Appointer 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 
 
ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
       (....................................................................) 
Signed                                                                Proxy 

 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ แบบ ค นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านัน้ 
 This Proxy Form C shall be applicable only of the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 

appointing the Custodian in Thailand 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
      The following documents shall be attached with this Proxy Form: 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behlf of the shareholder. 

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business. 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

      The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not 
allocate the number of shares to several prozies to vote separately. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
      In the agenda relating the electionof Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whold or elect each 

nominated director individually 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเตมิได้ในใบประจ าต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
      In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the 

Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน)   
Authorization on behalf of the Shareholder of Stonehenge Inter Public Company Limited. 

ในการประชมุผู้จองหุ้น / การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2562/ วิสามญั (ครัง้ที่  1) ในวนัองัคาร ที่  23 เมษายน 2562        เวลา  14.00 น.      
For the Share Subscription Meeting/ the Annual General Meeting of Shareholders 2019 to be held on Tuescay, April 23, 2019, 14:00 hours 

ณ   ห้องออดิทอเรียม ศนูย์ประชมุ ซี อาเซียน ชัน้ 10 อาคารซีดบัเบิล้ย ูทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืนด้วย 
at the Auditorium 10th Floor, CW Tower, No. 90 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place as the Meeting 
may be adjourned. 

................................................... 
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
     (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง  เสียง 
             Approve  votes        Disapprove   votes  Abstain                                   

วาระที ่   เร่ือง            
    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
     (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes            
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes 

            
วาระที ่   เร่ือง            

    Agenda No. Subejct            

❑ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกประการตามที่เห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects or 

❑ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
       (b)  The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

       เห็นด้วย            เสียง    ไมเ่ห็นด้วย   เสียง    งดออกเสียง เสียง 
             Approve  votes        Disapprove  votes  Abstain                    votes            
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วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    Agenda No  Election of Directors (continued) 

ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain  
 

วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    Agenda No  Election of Directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain                                   
 

วาระที ่   เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    Agenda No  Election of Directors (continued) 

 
ชื่อกรรมการ        
Name of Director       

เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย   งดออกเสียง 
                       Approve                         Disapprove         Abstain                                   
                                  


