
 
        

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 
Proxy Form  C 

 
 

เขียนท่ี........................................................................................ 
                                                                                                                                       Made at 

วนัที่..................เดือน........................................พ.ศ............................... 
                                                                                                                               Date                  Month                                  Year 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้  
Shareholders’ Registration No. 

 
(1)  ขา้พเจา้.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…................... 
       I / We                                                                                                            Nationality 

ในฐานะผูป้ระกอบการธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) 
ใหก้บั ....................................................................................................................................... 
As the Custodian for 
 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน)   
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)  

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม...............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง ดงัน้ี 
holding a total number of                                                           shares and having total voting right of                                                  votes as follow: 

หุน้สามญั...............................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................................เสียง 
                 Ordinary share                                                    shares, with the voting right of                                                                      votes 

หุน้บุริมสิทธิ.......................................................หุน้ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................................เสียง 
Preferred share                              shares, with the voting right of                                                                    votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้
       Hereby appoint 

           (ผูถื้อหุน้สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผูรั้บมอบฉนัทะได ้2 คน โดยผูรั้บมอบฉนัทะคนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีจะเป็นผูแ้ทน
ของผูถื้อหุน้ในการไดม้าเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยท าเคร่ืองหมาย ✓ หนา้ช่ือกรรมการอิสระ ท่ี
ปรากฎขา้งทา้ยน้ี / Shareholder may appoint 2 proxies and only one of them shall represent him to attend the Meeting .Shareholder may appoint 
Independent Directors of the Company by indicating ✓ in the boxes in front of their names listed below. 

นำยเจริญเกยีรติ หุตะนำนันทะ อาย ุ68 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 48/41 ซอยรามค าแหง 102 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ   
Mr. Charoenkiat Huthananuntha  Age 68 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok 
หรือ /OR 
 
นำยวิชัย แซ่เซียว อาย ุ51 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุขมุวทิ 22 เขตคลองเตย กรุงเทพ  
Mr. Wichai Xiao Age 51 years, Residing at No.140/26 Aguston Condominium Avila Building Sukumvit 22 Road Klong Toei 
Bangkok 
หรือ /OR 
 

  ช่ือ / Name ………………………………………………………………………….อาย ุ/ Age…………………….ปี / year    
  อยูบ่า้นเลขท่ี / residing at……………………………………ถนน / Road ………………………ต าบล / แขวง / Sub-district 
  ………………………………………………………….อ าเภอ / เขต / District ……………………………………………… 
  จงัหวดั / Province ………………………………………………………..รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code……………………… 
 
 

อำกรแสตมป์ 
Stamp 
20 บำท 

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


 

             


 



 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2018 
ในวนัที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ หอ้งสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขท่ี 36 
ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทะมหานคร  
to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn Bangkok Hotel 36 Narathiwat – 
Ratchanakarin Road, Yannawa , Sathorn , Bangkok, Thailand 
หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue. 
 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  

มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้ 
Authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held. 
มอบฉนัทะบางส่วน คือ / authorize in partial as follows. 
 หุน้สามญั……………………………หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 
 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to                votes 
 หุน้บุริมสิทธิ…………………………หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...............................................เสียง 
 Preferred share           shares and having the right to vote equal to                votes 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด / Total voting right ……………………………………………เสียง / votes  

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 

  In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows: 
ระเบียบวำระที่ 1  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560  เม่ือวันที ่20 เมษำยน 2560 

  Agenda 1   Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 

 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes 
 
ระเบียบวำระที่ 2  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 
Agenda  2   Acknowledged the performance in the year 2017.. 
 
ระเบียบวำระที่  3  พจิำรณำอนุมัติงบดุลและก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
Agenda  3  Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2017 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 
 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes 

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


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

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

 



ระเบียบวำระที่  4  พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ประจ ำปี 2560 
Agenda  4  Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2017 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 

 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes  
 
ระเบียบวำระที่  5  พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  
Agenda  5 To elect directors in place of those retired by rotation. 
(ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
 
กำรแต่งต้ังกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
Appointment of the certain directors as follows: 
ช่ือกรรมการ  รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ กรรมกำรอสิระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
Name of Director:  Associate Professor Ruth Banomyong (PhD) Independent Director / Chairman of the Audit Committee  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 
 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes 
 
ช่ือกรรมการ  นำงอำรยำ คงสุนทร   ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
Name of Director:  Mrs. Araya Kongsoonthorn     Chief Executive officer / Nomination and Remuneration Committee  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 
 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes 
 
ช่ือกรรมการ  นำงสำวฐิติมำ ตันติกุลสุนทร กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน / ประธำน  
     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร  
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Managing Director – Operations and Support  
      Chairman of the  Risk Management Committee 
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 
 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes 
 

ระเบียบวำระที่  6   พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจ ำปี 2561  
Agenda  6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2018. 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 

 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

--
 



ระเบียบวำระที่  7  พจิำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2561  
Agenda  7  Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2018 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:  
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 

 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes  
 

ระเบียบวำระที่  8   พจิำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
Agenda  8  To consider other business (if any) 
(ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion. 
(ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 
 เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   งดออกเสียง………………เสียง 

 Agree                            votes            Disapprove                       votes    Abstain                              votes  
 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี  ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง 
      Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.  
      และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
      Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.  
(6)  ค  าแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) ของผูรั้บมอบฉนัทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 
 
(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน  หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา 
      In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such  instruction is ambiguous,  
      หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด 
      or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is  
      ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
      any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion. 
      กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
     All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,  
     ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
     shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 
 

      ลงช่ือ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                       Signed (..............................................................................................................) Grantor 

 
 

                                    ลงช่ือ....................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                       Signed (.............................................................................................. ...................) Proxy 
 
 
                                   ลงช่ือ...................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                                                                       Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 
 

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

 
--

 



หมำยเหตุ  
 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้ งให้คัสโตเดียนใน

 ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น  
 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
  2.1 หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
  2.2 หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
 3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

 จ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

 มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
 6. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรือขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้รั้บมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอ่ืนใด เช่น กรณีมอบฉนัทะเป็นผู ้

 มีส่วนไดส่้วนเสียในกิจการเร่ืองใดท่ีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแสดงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานโดยใหร้ะบุ
 ไวใ้นขอ้ 6  

 
Remarks:  

1. Proxy From  C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the 
Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. Documents required are  
2.1 Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy Form on behalf of him/her 
2.2 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares 
to many proxies for splitting votes. 

4. In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors or each individual director. 
5. In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental 

proxy form C. 
6. If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the Proxy has 

interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause 
(6). 

 



ใบประจ ำต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Supplemental to Proxy Form C 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ไวส์ โลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
ในวนัพุธท่ี 25เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนนัตรา กรุงเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn 
Bangkok Hotel) เลขท่ี 36 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
The appointment of proxy by a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited, for the Shareholders’ Annual 
General Meeting 2018 to be held on April 25, 2018 at 010:00 a.m., at the Sathorn 1 Room, M floor of Anantara Sathorn 
Bangkok Hotel 36 Narathiwat –Ratchanakarin Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok, Thailand, or at any adjournment thereof 
to any other day, time and venue. 
 

--------------------------------------------------------------- 
วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 
  

วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
Agree                            votes                  Disapprove                       votes           Abstain                              votes 

 
วาระท่ี.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion. 

 (ข)  ใหผู้รั้บมอบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein: 

  เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
  Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 



 
วาระท่ี               เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)         
Agenda                  Subject: 
 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
  Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 
ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
  Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 

 
ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
  Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 

 
ช่ือกรรมการ         
Name of Director: 

เห็นดว้ย………………เสียง           ไม่เห็นดว้ย………………เสียง           งดออกเสียง………………เสียง    
  Agree                            votes            Disapprove                       votes        Abstain                              votes 

 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy From are correct, complete and true in all 
respects. 
 
   ลงช่ือ...................................................................................................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                               Signed (..............................................................................................................) Grantor 
 
 
   ลงช่ือ..................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                               Signed (.................................................................................................................) Proxy 
 
 
   ลงช่ือ..................................................................................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ 
                                               Signed (.................................................................................................................) Proxy 




