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 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  (Form C) 
 (PROXY FORM)  

 เขียนที่   
 Made at   

 วันที่   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
 I (We), Nationality   

ส านักงานตั้งอยู่เลขที่    
having the registered address at No.  

    

ในฐานะผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั  
as being the custodian of 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั พร็อพเพอรต้ี์ เพอรเ์ฟค จ ำกดั (มหำชน)  
being a shareholder of Property Perfect Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดังน้ี 
holding a total number of  shares,  and entitled to vote in the number of  votes as follows:  

  หุ้นสามัญ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                       votes 

  หุ้นบุริมสิทธ ิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทกไ็ด้ โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)  
 Hereby grant  (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the 

Enclosure 8) 

   (1)  อายุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขที่ ถนน ต าบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อ าเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์  
  District Province Postal Code  

  หรือ  นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี 
  or  Mrs. Nuanual  Swasdikula-Na-Ayudhya Independent Director and Audit Committee age 68 years 

   อยู่บ้านเลขที่  107 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 107 Soi Charansanitwong 67, Kwaeng Bangphlat, Khet Bangphlat, Bangkok Metropolis 

  หรือ  นายมานิตย์ สุธาพร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 63 ปี 
  or  Mr. Manit  Suthaporn Independent Director and Audit Committee age 63 years 

   อยู่บ้านเลขที่  242/151 ซอยกาญจนาภเิษก 0015 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

    Residing at No. 242/151 Soi Kanchanapisek 0015, Kwaeng Salathammasop, Khet Thawiwatthana, Bangkok Metropolis 

  หรือ  ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสด์ิ  กรรมการอสิระและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 45 ปี 
  or  Prof. Dr. Suchatvee Suwansawat Independent Director and Chairman of the Risk Management Committee age 45 years 

   อยู่บ้านเลขที่  99/442 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 
   Residing at No. 99/442 Serithai Road, Kwaeng Kannayao, Khet Kannayao, Bangkok Metropolis. 

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัทประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 

2017, to be held on Thursday, 27 April 2017, at 10.00 hrs., at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, 

Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 

 

ส ำหรบักรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้ 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 
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 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี  ดังน้ี  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to attend and vote at this occasion as follows:  

   มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  

   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes. 

   มอบฉันทะบางส่วนคือ 

   Grant partial shares of   

    หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 

    Ordinary shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

    หุ้นบุริมสทิธ ิ หุ้น และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 

    Preference shares shares,and entitled to vote in the number of  votes 

   รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสยีง  

   The total entitled number of votes accounts for votes 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี  ดังน้ี  
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  

   วาระที่ 1. เร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   Agenda 1. To acknowledge the matters to be informed. 

   วาระที่  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2559 
   Agenda 2. To consider and adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company  

No. 1/2016. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  3. พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 
   Agenda 3. To consider and adopt the performance results of the Board of Directors for the previous year and the Annual 

Report. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิ้ นสุด 

วันที่ 31 ธนัวาคม 2559 

   Agenda 4. To consider and approve the Statements of Financial Position and the Statements of Comprehensive Income 

of the Company for the fiscal year ended 31 December 2016. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระที่  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
   Agenda 5. To consider and approve the appropriation of profits and payment of dividends for the Company’s 

performance results of the fiscal year 2016. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ าเหนจ็ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
   Agenda 6. To consider and approve the payment of remuneration to the Board of Directors. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระ 

     และการเลือกต้ังกรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
   Agenda 7. To consider and approve the election of new Directors in place of those retiring by rotation  

and to elect the additional new directors. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

    การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
    Election of each director. 

    (1) ช่ือกรรมการ : ดร.ธวัชชัย  นาคะตะ 
     Director’s Name : Dr. Tawatchai  Nakhata 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ช่ือกรรมการ : นายชายนิด  อรรถญาณสกุล   
     Director’s Name : Mr. Chainid  Adhyanasakul 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (3) ช่ือกรรมการ : นางสาวศิริรัตน์  วงศ์วัฒนา   

     Director’s Name : Miss Sirirat  Wongwattana  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

    (4) ช่ือกรรมการ : นายวิชาญ  ศิริเวชวราวุธ 
     Director’s Name : Mr. Wicharn  Siriwetwarawut  

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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    การเลือกต้ังกรรมการใหม่เพ่ิมเติม 
    Election of the additional new directors. 

    (1) ช่ือกรรมการ : นายธงชัย  จิรอลงกรณ์ 
     Director’s Name : Mr. Thongchai  Jira-alongkorn 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove  Abstain  

    (2) ช่ือกรรมการ : นายไพรัตน์ เสนาจักร์   

     Director’s Name : Mr. Phairat  Senachack 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  8. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท 

   Agenda 8. To consider and approve the payment of remuneration for the year 2017 to the Board of Directors. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน 
   Agenda 9. To consider and appoint the auditors of the Company for the fiscal year 2017 and fix the remuneration. 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  10. พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ระยะยาวในวงเงินไม่เกนิ 5,000 ล้านบาท  
   Agenda 10. To consider and approve for an issuance of Long-term Debentures in an amount not exceeding Five Billion Baht.  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระที่  11. พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 11. To consider other businesses (if any). 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
     ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  ( b )   My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    Approve  Disapprove  Abstain  
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกต้อง  และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is 

incorrect and it is not voted by the shareholder. 

 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม       

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเทจ็จริง

ประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
  In case I (we) do not specify or not clearly specify my (our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or 

votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and 

vote on behalf of me (us) in all respects as he/she may think fit.   

 กจิการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ

มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I (we) specified in this proxy, shall be 

deemed as my (our) own act(s) in every respect. 

 

 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้มอบฉันทะ 

     Signed (  ) Grantor 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 

 

 
 ลงชื่อ   ผู้รับมอบฉันทะ 

      Signed (  ) Proxy 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
 The Proxy Form C. only use for shareholder whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 

Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสอืมอบฉันทะ คือ 
 Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
  Power of attorney from the shareholders authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

 (2) หนังสอืยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดียน (Custodian) 
  Confirmation Letter to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
  A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several 

proxies to vote separately.  

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally 

specify in the Annex to the Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

Annex to the Proxy Form C. 

 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั พร็อพเพอรต้ี์ เพอรเ์ฟค จ ำกดั (มหำชน) 
 Grant of proxy as a shareholder of Property Perfect Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป  

ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 At the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2017, to be held on Thursday, 27 April 2017, at 10.00 hrs.,  

at Bu-nga Room, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, No. 92 Soi Saengcham, Rama IX Road, Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang, 

Bangkok Metropolis, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 วำระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วำระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วำระท่ี เรื่อง    
 Agenda Subject 

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร  
   ( a )  My (our) proxy can consider and vote on behalf of me (us) as he/she may think fit in all respects. 

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
   ( b )  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 วาระที่    7 เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda  7 Subject Election of directors (continue).  

 

 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 
 

 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 
 ช่ือกรรมการ (Director’s Name):    

  เหน็ด้วย\Approve  ไม่เหน็ด้วย\Disapprove  งดออกเสยีง\Abstain 

 

 


