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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  
(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 

Proxy (Form C.) 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

เขยีนที ่       
Written at 

วันที ่      เดอืน      พ.ศ.    
Date        Month                                Year 

 
(1) ขา้พเจา้           สัญชาต ิ        
        I / We                       nationality 
สํานักงานตัง้อยูเ่ลขที ่            
Address 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้ับ        
As a Custodian for 

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) being a shareholder of Thai Solar Energy Public Company 

Limited 
โดยถอืหุน้จํานวนทัง้สิน้รวม      หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ      เสยีง ดังนี้ 
holding the total amount of    shares and have the rights to vote equal to                  votes 

as follows 
หุน้สามัญ           หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ     เสยีง 
ordinary share    shares and have the rights to vote equal to                  votes 
หุน้บรุมิสทิธ ิ     หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ     เสยีง 
preference share    shares and have the rights to vote equal to                  votes 

(2) ขอมอบฉันทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทได ้ โดยมรีายละเอยีดกรรมการอสิระของบรษัิทปรากฏ
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดับที ่6) Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as 
detailed in Enclosure 6) 

(1)         อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที ่
                                                                                                                      age          years, residing at 
 

     ถนน      ตําบล/แขวง     อําเภอ/เขต 
                                                    Road                                                  Tambol/Khwaeng                                   Amphur/Khet 
 
     จังหวัด      รหัสไปรษณีย ์      หรอื 

                                           Province                                       Postal Code                         OR 
 
 (2)   นายพละ   สขุเวช                                       อาย ุ  78   ปี อยูบ่า้นเลขที ่

                                            Mr.Pala     Sookawesh        age   78   years, residing at 
 

 725 อาคารเมโทรโพลศิ ชัน้ 19      ถนน สขุมุวทิ     แขวง  คลองตันเหนอื   เขต  วัฒนา  จังหวัด   กรงุเทพฯ 10110      หรอื 
 725 Metropolis, 19th floor           Sukhumvit Road       KlongtanNua          Wattana           Bangkok 10110      OR 
 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้  เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2562 ในวันที ่22 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 8 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 
อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานที่
อืน่ดว้ย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2019 on 22 April 2019 at 10:00 a.m. at meeting Room 8th floor, Maleenont Tower (Tower MII), 
3199 Maleenont Tower, Rama IV Road , Klongtan , Klongtoey , Bangkok 10110  
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดังนี้ 
   In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows : 
 

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2561 ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 
Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 held on 

20 April 2018 
  

(ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที ่2  รบัทราบรายงานผลการดําเนนิงานประจาํปี 2561 
Agenda 2  To acknowledge the operating result and annual report for the year 2018 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่3  พจิารณาอนมุตังิบการเงนิรวมสําหรบัปี ส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
Agenda 3  To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2018 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่4  พจิารณาอนมุตักิารจา่ยปนัผลปนัผลประจาํปี 2561  
Agenda 4  To consider and approve the dividend payment of the year 2018 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้  
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:   

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

วาระที ่5 พจิารณาอนมุตัแิตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและกําหนดคา่สอบบญัชปีระจาํปี 2562  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of auditor and audit fees for the year 2019 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่6 พจิารณาอนมุตักิารแตง่ต ัง้กรรมการเขา้ใหม ่แทนกรรมการทีพ่น้จากตาํแหนง่ตามวาระ 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors in replacement of the directors who 

retired by rotation 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
  Approve the reappointment of all directors  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
  Approve the reappointment of each director listed below 

1. นายพรหมนิทร ์เลศิสรุยิเ์ดช (Mr.Prommin Lertsuridej) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

2. นางอังคณีย ์ฤกษ์ศริสิขุ   (Mrs.Angkanee Rerksirisuk) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

3. นายอรัญ อภจิาร ี   (Mr.Aran Apichari) 
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที ่7 พจิารณาอนมุตักิารกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2019 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่8  พจิารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะบยีน จากทนุจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 2,450,250,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน
ใหมจ่าํนวน 1,905,749,580 บาท โดยการตดัหุน้ทีย่งัไมไ่ดอ้อกและเสนอขายจาํนวน 544,500,420 หุน้ และ
แกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

Agenda  8  To consider and approve the decrease of capital form the existing registered capital of Baht 
2,450,250,000 to the new registered capital of Baht 1,905,749,580 by canceling of the unissued 
shares of Baht 544,500,420 shares and the amendment of Clause 4 of the Company’s 
Memorandum of Association to be in line with the decrease of capital 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:    

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่9   พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนในจํานวนไม่เกนิ 571,724,874 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน                
1, 09 5,749,580 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จํานวน 2,477,474,454 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่                  
จํานวนไมเ่กนิ 571,724,874 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการเพิม่ทนุแบบมอบอํานาจท ัว่ไป (General 
Mandate) และการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีน 

 

Agenda 9 To consider and approve the increase of capital of up to Baht 571,724,874 from Baht 
1,905,749,580 to Baht 2,477,474,454 by issuing 571,724,874 newly issued ordinary shares with a 
par value of Baht 1 per share to support capital increase by General Mandate and the 
amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the 
increase of capital 

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
วาระที ่10  พจิารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุเป็นจาํนวนไมเ่กนิ 571,724,874 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  เพือ่

รองรบัการเพิม่ทนุแบบมอบอาํนาจท ัว่ไป (General Mandate) 
 

Agenda10  To consider and approve the allocation of newly issued shares up to 571,724,874 shares with a 
par value of THB 1 per share for the General Mandate 

 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 

วาระที ่11 พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไมเ่กนิ 3,000 ลา้นบาท 
Agenda 11 To consider and approve the issuance and offering of debenture in the amount of up to Baht 

3,000 million   

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain 
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วาระที ่12 พจิารณาเรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี  
Agenda 12 Other business (if any) 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีง
นัน้ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ัดเจน หรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมี
การพจิารณาหรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที่มกีารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิม่เตมิ
ขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 If I/We have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing 
mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters 
and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 
 

กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ
ฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all 
respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 

 

ลงชือ่/Signed      ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 

ลงชือ่/Signed      ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
(  ) 

 
 
 
หมายเหต ุ/ Remarks : 
 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยก

จํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not 

split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes. 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการ ผูถ้อืหุน้สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลก็ได ้
 In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each 

candidate individually. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจําตอ่แบบ

หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
 If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B 

as attached. 

 

 

 

 

 



  
 เอกสารประกอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2562 

22 เมษายน 2562 
สิง่ทีส่ง่มาดว้ยลําดบัที ่7 

 
 
 

หนา้ 5 ของ 5 หนา้ 

ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ใชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 

Supplemental Proxy Form C. 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษัิท ไทย โซลา่ร ์เอ็นเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Thai Solar Energy Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 ในวันที ่22 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 8 อาคารมาลนีนท ์      
ทาวเวอร ์(อาคาร MII) เลขที ่3199 อาคารมาลนีนทท์าวเวอร ์ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110 หรอืที่
จะพงึเลือ่นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 on 22 April 2019 at 10:00 a.m. at meeting Room 
8th floor, Maleenont Tower (Tower MII), 3199 Maleenont Tower, Rama IV Road, Klongtan, Klongtoey, Bangkok 10110, 
or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 

วาระที ่   เรือ่ง           
Agenda No.          Re : 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

 

วาระที ่   เรือ่ง           
Agenda No.          Re : 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที ่   เรือ่ง           
Agenda No.          Re : 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดังนี ้ 
 (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  
 

วาระที ่   เรือ่ง แตง่ตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda No.          Re :  To approve the appointment of directors (if any) 

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  

ชือ่กรรมการ        

  เห็นดว้ย / Approve  ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสยีง / Abstain  


