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หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 

 เขียนที่     
 Written at 

 วนัที่                 เดือน                    พ.ศ.   
  Date       Month  Year 
 

(1)        ขา้พเจา้        สญัชาต ิ     
I/ We        nationality  

 ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที ่            
 The register’s office           

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั        
as being the custodian of 

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท กรุ๊ปลีส จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Group Lease Public Company Limited (“The Company”) 
 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and having the right to vote equals to                                 votes as follows: 
หุน้สามญั    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
ordinary share     shares   and having the right to vote equals to    votes 
หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
preference share    shares  and having the right to vote equals to   votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให ้   (โปรดท ำเครือ่งหมำยหนำ้ชือ่ผูร้บัมอบฉนัทะเพยีงชือ่เดยีว) 
 Hereby appoint    (Mark only one proxy) 

 

   1.  ชื่อ………………………………………………………………..……………………………………………..อาย…ุ……………ปี 
 Name    Age 

ที่อยู…่………………………………………….……………………………………………………………………………………….…… 
 Residing/Located at  

          2.  นายสกล หาญสทุธิวารนิทร ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ      อาย ุ 76   ปี 
                       Mr. Skol Harnsuthivarin   Chairman of the Audit Committees and Independent Director     Age  76   Years 
                       ที่อยู ่4 ซอย รามค าแหง 118 แยก 33-4 แขวงสะพานสงู เขตสะพานสงู กรุงเทพมหานคร 10240     หรอื 

       Residing at 4 Soi Ram Kham Haeng 118 Yak 33-4, Saphan Sung District, Saphan Sung, Bangkok 10240 or 

             3.  นายพลเดช เทอดพิทกัษว์านิช กรรมการอิสระ        อาย ุ 52   ปี 
 Mr. Pholdej Therdphithakvanij Independent Director                                                      Age 52   Years 
 ที่อยู ่ 318/1 ถนนจนัทน ์แขวงทุง่วดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
 Residing at 318/1 Chan Road, Tungwatdon, Sathorn, Bangkok 10120   

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ประจ าปี  
2564 ในวนัพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 เลขที่ 99 ถนนก าแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่             
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

As my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 28, 
2021 at 10.00 a.m. , at Magic 2 Room, 2nd floor, Miracle Grand Convention Hotel, No.  99, Khampang Phet 6 Road, Lak Si, Don Muang, 
Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned. 

ส ำหรับกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุน้ 
For foreign shareholders who have custodians in Thailand only. 

 
 
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp 20 Baht) 
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หมำยเหตุ   กรรมกำรอิสระทุกทำ่นทีร่ะบุข้ำงตัน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวำระ 
Remark    All of the above Independent Directors has no special conflict of interest in any proposed agenda  
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
I / We hereby appoint the proxy to Vote for me/us in this meeting as follows:   
มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

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

มอบฉนัทะบางส่วนคือ 
Grant partial shares of   

 หุน้สามญั    หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง  
ordinary share     shares    and have the right to vote equal to                      votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
preference share      shares  and have the right to vote equal to                    votes 

รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสยีง 
Total voting rights        votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:   
วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ปี 2563 เมื่อวันที ่3 สิงหำคม 2563 
Agenda No. 1 To consider and certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ……………….. เสียง ❑  ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง ........................เสียง  

Approve...........................votes Disapprove…....…………..votes    Abstain………........……….votes
                    

วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุน และ
รับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s performance in 2020 and to consider and approve the 2020 
financial statements ended 31st December 2020 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 
 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  

วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรและเงนิปันผลประจ ำปี จำกผลกำรด ำเนินงำน สิน้สุด ณ วันที ่31 
ธันวำคม 2563 (ถ้ำมี) 

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of profit and dividend payment for the 2020 financial year 
(if any) 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑งดออกเสียง .......................เสียง 
 Approve...........................votes  Disapprove…....…………..votes         Abstain………........……….votes  
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วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกต้ังกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง   
Agenda No. 4 To consider and approve the re-election of directors who are retired by rotation   

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

4.1  นายทตัซยึะ โคโนชิตะ ในต าแหน่ง กรรมการ  
    Mr. Tatsuya Konoshita in position of Director  

❑    เหน็ดว้ย ………………… เสียง    ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 
             Approve..........................votes      Disapprove…………………votes         Abstain…………………..votes 
 
 วำระที ่5   พจิำรณำอนุมัตกิำรปรับเพิม่จ ำนวนคณะกรรมกำรบริษัท และกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ 
Agenda No. 5 To consider and approve the increase of number of the Board of Directors and appointment of new director(s) 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion   
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑    การปรบัเพิ่มจ านวนคณะกรรมการบรษิัท จาก 9 ทา่น เป็น 10 ท่าน 
   To increase number of the Board of Directors from 9 to be 10 Directors 

    ❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.........................votes              Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes                 

 

❑    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  To elect directors as a whole 

    ❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.........................votes              Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes                 

 

            ❑   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
        To elect each director individually 
 

5.1   น.ส.กนกรตัน ์ดีมั่งมี  ในต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
     Ms. Kanokrat Deemangmee  in position of Audit Committee and Independent Director  

    ❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.........................votes              Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes                 

5.2  ดร.ธนพล คงเจีย้ง ในต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
   Dr. Thanaphon Kongjieng  in position of Audit Committee and Independent Director  

    ❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑  งดออกเสียง .......................เสียง 
Approve.........................votes              Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes                 

 
5.3  นายเจรญิ เจรญิอรรถวทิย ์ ในต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

Mr. Charoen Charoenattavit  in position of Audit Committee and Independent Director    
    ❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑  งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve.........................votes              Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes                 
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วำระที ่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2564  
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of external auditor and to determine their remunerations for 

the 2021 financial year 
 ❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
        (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve..........................votes            Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes  
 
วำระที ่ 7 พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย ส ำหรับปี 2564 
Agenda No. 7 To consider and approve the remunerations of the directors and member of sub-committees for the 2021 

financial year 
 ❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
        (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
 ❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve..........................votes            Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes  

วำระที ่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรถอดถอนนำยสกล หำญสุทธิวำรินทร ์ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ตำมที่ผู้ถือหุ้น
ร้องขอ ภำยใต้มำตรำ 89/28 ตำมพระรำชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 

Agenda No. 8 To consider and approve the removal of Mr. Skol Harnsuthivarin as a director of the Company pursuant 
to the request of shareholder under Section 89/28 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 

Approve..........................votes            Disapprove……………….votes         Abstain…………………..votes  

วำระที ่9 พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No. 9 To consider any other business (if any) 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
       (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  

 
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสียง   ❑ ไม่เหน็ดว้ย.........................เสียง   ❑ งดออกเสียง .......................เสียง 

                                   Approve..........................votes            Disapprove……………….votes Abstain…………………..votes 
  
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้

ไมถู่กตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
(5) Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be 

the vote of the Shareholder.    
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(6) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีาร
พจิารณาหรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

(6) In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any 
matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to 
consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects 
except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 

 
 
 
 

 ลงนาม/Signed                  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 
(         ) 

 
 

 
 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

(         ) 
 
 

 ลงนาม/Signed         ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(         ) 

 
 
หมำยเหตุ / Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้   
The Proxy Form C. is used only in the case that the shareholders whose name appear in the registration book are foreign 
investors who appoint the Custodian in Thailand to be the depositary and the custodian of their shares only   

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
 The required documents for the proxy are: 
 (1) Power of Attorney from the shareholder appointing the Custodian to sign the proxy on their behalf  
 (2) Certified letter to certify that the designated signer has the Custodian Business License 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
  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 proxies to vote separately 
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล    
 The election of directors can be done as a whole or to elect each director individually  
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ   
  In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the 

Shareholder in the Annex to the Proxy Form C as enclosed 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 

Annex to the Proxy Form C 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั กรุ๊ปลสี จ ากดั (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Group Lease Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัที ่28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งเมจกิ 2 ชัน้ 2 โรงแรมมริาเคลิ แกรนด ์                
คอนเวนชัน่ เลขที ่99 ถนน ก าแพงเพชร 6 หลกัสี ่ดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2021 at 10.00 a.m., at Magic 2 Room 2nd floor,  
Miracle Grand Convention Hotel No. 99, Khampang Phet 6 Road, Lak Si, Don Muang, Bangkok or at any adjournment thereof. 
 

วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 

❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes Disapprove……………………votes        Abstain…………………..votes                  
 
วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes    Disapprove……………………votes        Abstain…………………..votes                  
 
วาระที ่    เรือ่ง           
Agenda  Re :  
 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:  
❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes  Abstain…………………..votes       
            

วาระที ่    เรือ่ง เลอืกตัง้กรรมการ 
Agenda  Re : The election of director   
 ชื่อกรรมการ .................................................... 

❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes  Abstain…………………..votes                  
 ชื่อกรรมการ .................................................... 

❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes   Abstain…………………..votes                  
 ชื่อกรรมการ .................................................... 

❑   เหน็ดว้ย ………………… เสยีง   ❑ ไมเ่หน็ดว้ย.........................เสยีง   ❑ งดออกเสยีง .......................เสยีง 

Approve.............................votes      Disapprove……………………votes   Abstain…………………..votes                  
 


