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หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C.) 

 

(แบบที่ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น) 
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand) 

ทา้ยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

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

      เขียนที่ ..................................................................................................... 
      Written at 

 

                วนัที่ ................เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. 
      Date               Month                    Year 
 

 (1) ขา้พเจ้า ...................................................................................................... สญัชาติ .................................................... 
          I/We                                                                 nationality 
อยูบ่า้นเลขที่ ........................................... ถนน .................................................................. ต าบล/แขวง ............ .......................................... 
Address                 Road                     Sub-District 

อ าเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ............................................................... รหัสไปรษณีย ์.......... ......................................... 
District             Province       Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ ใหก้ับ................................................................................................................. ... 
As Custodian for 
 

ซ่ึงเป็นผู้ถือหุน้ของบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
Who being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งสิ้ นรวม..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ....................................เสยีง ดังน้ี    
Holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to                votes as follows: 

 

 หุน้สามัญ ..................................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากัน.....................................................เสยีง 
       ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 

 หุน้บุรมิสทิธิ ..................................................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากัน.....................................................เสยีง 
       preference share shares and have the right to vote equal to   votes 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให ้ (ผู้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบรษัิทก็ไดโ้ปรดใช้   
                                               ขอ้มูลตามหมายเหตุข้อ 5) 

Hereby appoint       (The shareholder may appoint the independent director and audit committee of the   

                                 company to be the  proxy, please use details in Remark No.5)    
                                                                                                                  

(1) ...................................................................................................................... ............... อายุ ............................................ ปี 
                                     age                                       years, 

อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ...................................................... .............. ต าบล/แขวง.................................................. 
residing at                    Road                                Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จังหวดั .................................................รหัสไปรษณีย.์..........................................หรอื 
District                                                   Province                                           Postal Code                                  or 
 

(2) ...................................................................................................................... ............... อายุ .......................................... ปี 
                                                                                                                                    age                                       years, 

อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ...................................................... .............. ต าบล/แขวง.................................................... 
residing at                    Road                                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จังหวดั .................................................รหัสไปรษณีย์ ........................................หรอื 
District                                                    Province                                           Postal Code                                 or 
 

(3) .................................................................................. ................................................... อายุ ........................................... ปี 
                                                                                                                                                age                                      years, 

อยูบ่า้นเลขที่ ...............................ถนน ...................................................... .............. ต าบล/แขวง.................................................. 
residing at                     Road                                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ..................................................จังหวดั .................................................รหัสไปรษณีย์ ...............................................  
District                                                   Province                                            Postal Code         

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Duty Stamp 20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders 

 

ในวนัที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งจามจุร ี บอลลมู เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
มาบุญครองเซ็นเตอร ์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

10330 
to be held on  27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 

MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 
10330 

หรอืที่จะพึงเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof . 

 (3) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนในครั้งน้ี ดังน้ี 
  In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows: 

 

              มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทั้ งหมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

                        To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.   
 

   มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 To grant a part of : 

 

 หุน้สามัญ .............................................หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้...............................................เสยีง 
       ordinary share    shares and have the right to vote equal to                  votes 
 

 หุน้บุรมิสทิธิ ........................................หุน้ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได.้...............................................เสยีง 
       preference share    shares and have the right to vote equal to   votes 

   

  รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................เสยีง 

  Total right to vote equal to     votes 

 
(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี 

 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 (1)   วาระที่ 1    เรือ่ง        พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถื้อหุน้ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวนัท่ี  

14 ตุลาคม 2557 

 Agenda Item   1  Subject    To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No.1/2014 held on 14 October 2014 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 

  วาระที่  2 เรือ่ง   พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2557   
Agenda Item   2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2014 

  

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไม่ตอ้งมกีารลงมติ 
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

 วาระที่      3  เรือ่ง พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไร

ขาดทุน) ของบรษัิท ส าหรบัปีบัญชี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจ สอบ
ของผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตแลว้ และรบัทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

   Agenda Item 3  Subject  To consider and approve the Financial Statements and the Statement of 

Comprehensive Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of 
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the fiscal year ended as at 31 December 2014 which have been audited by the 
certified auditor and acknowledge the Auditor’s report  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที่  4 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงนิก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2557 

 Agenda Item  4 Subject To consider and approve the appropriation of profit as the legal reserve and the 

distribution of dividend in respect of the operating results for the year 2014 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 วาระที่   5 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
  Agenda Item 5  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by 

rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
       Vote for all the nominated candidates as a whole. 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 การแต่งต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
       Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมการ  นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 

  The director’s name  Mr. Somrit Srithongdee 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 2. ชื่อกรรมการ นายพฒันพงค์ หนูพนัธ์ 
  The director’s name Mr. Pattanapong Nuphan 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 3. ชื่อกรรมการ นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ 
  The director’s name Mr. Nuttawut Phowborom 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วาระที่        6 เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรบัปี 2558 
 Agenda Item 6 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2015           

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสยีง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วาระที่          7  เรือ่ง  พิจารณาและอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 

2558   
Agenda Item 7     Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 

remuneration for the year 2015      
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 

 วาระที่         8  เรือ่ง  พิจารณาเรือ่ง อ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item  8  Subject To consider other matters (if any).       
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดังน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รบัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน

ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not 

my voting as a shareholder. 

 (6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่

ประชุมมีการพิจารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 

  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 

considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 

any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้

ถือเสมือนวา่ขา้พเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form  shall 

be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

 

     ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

       ( .......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

        ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy  

        ( ......................................................... ) 
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หมายเหต ุ: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังใหคั้สโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุน้ให้เท่าน้ัน 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 (1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ ้นใหคั้สโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

 (2) หนังสือยนืยนัว่าผู้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอื

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

5. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบริษทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถ้อืหุน้ 
(1) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ หรอื 
(2) นายกมล รัตนไชย 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดับที่ 6) 

Remarks: 
1. This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 
2. Evidences showing with Proxy Form are 

 (1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 

 (2)  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.  

3.  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 several proxies for splitting votes. 

4. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 

may use the Allonge of Proxy Form C. as attached. 

5.  The shareholder may appoint anyone of the following independent directors  to be the proxy as follow; 

 (1) Mr. Nuttawut  Phowborom  or 

 (2) Mr. Kamol Ratanachai 

 (Information of independent directors and audit committee were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจ  าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั               บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ ์โซลชูัน่จ  ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited(“The Company”) 

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2558 
At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.      ณ หอ้งจามจุร ี บอลลมู เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เลขที่ 444  
มาบุญครองเซ็นเตอร ์ ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 

10330 
to be held on  27 April 2015 time 10.00 a.m. at Jamjuree Ballroom A, M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 

MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 

10330 

 

หรอืที่จะพึงเลือ่นไปในวนัเวลาและสถานที่อ่ืน 
or any adjournment at any date, time and place thereof . 

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

  วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

   Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve        Disapprove        Abstain 

วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve        Disapprove        Abstain 

วาระที่ ........ เรือ่ง ......................................................................................................... ....................... 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve        Disapprove        Abstain 

วาระที่ ........ เรือ่ง ................................................................................................................................ 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 Approve        Disapprove        Abstain 
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 วาระที่ ........ เรือ่ง ...................................................................................................................... .......... 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดังน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 

 (2)  วาระที่ .........       เรือ่ง   เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 

 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

     Approve       Disapprove        Abstain 
 

 


