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เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
Shareholders’ Registration No.

เขียนที่........................................................................................
Made at
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ...............................
Date
Month
Year

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................……….............. สัญชาติ………..........................................…...................
I / We
Nationality
ในฐานะผูป้ ระกอบการธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian)
ให้กบั .......................................................................................................................................
As the Custodian for
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
AS a shareholder of WICE Logistics Public Company Limited ( “The Company”)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม...............................................................หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................เสี ยง ดังนี้
holding a total number of
shares and having total voting right of
votes as follow:
หุน้ สามัญ...............................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสี ยง
Ordinary share
shares, with the voting right of
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ .......................................................หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...................................................................เสี ยง
Preferred share
shares, with the voting right of
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
(ผูถ้ ือหุน้ สามารถแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะได้ 2 คน โดยผูร้ ับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็ นผูแ้ ทน
ของผูถ้ ือหุน้ ในการได้มาเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ผถู ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยทาเครื่ องหมาย ✓ หน้าชื่อกรรมการอิสระ ที่
ปรากฎข้างท้ายนี้ / 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.
นำยเจริญเกียรติ หุตะนำนันทะ อายุ 68 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 48/41 ซอยรามคาแหง 102 แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กรุ งเทพ
Mr. Charoenkiat Huthananuntha Age 68 years, Residing at No. 48/41 Soi Ramkhamhaeng 102 bridge Sung, Bangkok
หรื อ /OR
นำยวิชัย แซ่ เซียว อายุ 51 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 140/26 Aguston คอนโดมิเนียม อาคาร Avila ถนนสุ ขมุ วิท 22 เขตคลองเตย กรุ งเทพ
Mr. Wichai Xiao Age 51 years, Residing at No.140/26 Aguston Condominium Avila Building Sukumvit 22 Road Klong Toei
Bangkok
หรื อ /OR
ชื่อ / Name ………………………………………………………………………….อายุ / Age…………………….ปี / year
อยูบ่ า้ นเลขที่ / residing at……………………………………ถนน / Road ………………………ตาบล / แขวง / Sub-district
………………………………………………………….อาเภอ / เขต / District ………………………………………………
จังหวัด / Province ………………………………………………………..รหัสไปรษณี ย ์ / Postal Code………………………

--------------------------
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
anyone of the aboves as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders’ Annual General Meeting 2018
ในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn Bangkok Hotel) เลขที่ 36
ซอยนราธิวาสราชนคริ นทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทะมหานคร
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
หรื อจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof to any other day, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
Authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held.
มอบฉันทะบางส่ วน คือ / authorize in partial as follows.
หุน้ สามัญ……………………………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง
Ordinary share
shares and having the right to vote equal to
votes
หุน้ บุริมสิ ทธิ …………………………หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................เสี ยง
Preferred share
shares and having the right to vote equal to
votes
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด / Total voting right ……………………………………………เสี ยง / votes
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผูร้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby appoint my/our Proxy to vote as follows:
ระเบียบวำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560
Agenda 1 Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
Agenda 2 Acknowledged the performance in the year 2017..
ระเบียบวำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและกำไรขำดทุน สำหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวำคม 2560
Agenda 3 Approval of Balance Sheets and Profit and Loss for the year ended December 31, 2017
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

--------------------------------------- ---------------------------------
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ระเบียบวำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล ประจำปี 2560
Agenda 4 Approved the appropriation of profit and dividend payment for the year 2017
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวำระที่ 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ
Agenda 5 To elect directors in place of those retired by rotation.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
กำรแต่ งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
Appointment of the certain directors as follows:
ชื่อกรรมการ รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
Name of Director: Associate Professor Ruth Banomyong (PhD) Independent Director / Chairman of the Audit Committee
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ชื่อกรรมการ นำงอำรยำ คงสุ นทร
ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ ำตอบแทน
Name of Director: Mrs. Araya Kongsoonthorn Chief Executive officer / Nomination and Remuneration Committee
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ชื่อกรรมการ นำงสำวฐิ ติมำ ตันติกุลสุ นทร

กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ ำยปฏิบัติกำรและสนับสนุน / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยงองค์ กร
Name of Director Miss. Thitimar Tantikulsunthorn Managing Director – Operations and Support
Chairman of the Risk Management Committee
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร ประจำปี 2561
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2018.
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes

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

ระเบียบวำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทน ประจำปี 2561
Agenda 7 Appointment of auditors and determination of audit fees for the year 2018
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
ระเบียบวำระที่ 8 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda 8 To consider other business (if any)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every items at his/her own discretion.
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
Voting of the Proxy on any agenda that is not in accordance with my/our instruction stated herein.
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Will be regarded as incorrect voting and will not be regarded as a vote of shareholder.
(6) คาแถลงหรื อเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผูร้ ับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy
(7) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
In case I/We have not stated my/our instruction of how to vote, or such instruction is ambiguous,
หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
or in cases this meeting has to consider or approve any other matter other than the items stated herein, as well as there is
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
any change of any fact, the Proxy shall be entitled to freely vote at his/her own discretion.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
All acts undertaken by the Proxy at this meeting, except the case that the Proxy did not vote as instructed herein,
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Grantor
ลงชื่อ....................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy
ลงชื่อ...................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

หมำยเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ ผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ปรากฎชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุ น ต่างประเทศและแต่ งตั้งให้คัสโตเดี ยนใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
2.1 หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียนเป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
2.2 หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉั นทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
6. กรณี หากมีขอ้ กาหนดหรื อข้อบังคับใดกาหนดให้ผรู ้ ับมอบฉันทะต้องแถลงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณี มอบฉันทะเป็ นผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ยในกิจการเรื่ องใดที่ได้เข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนก็สามารถแสดงหรื อแสดงเอกสารหลักฐานโดยให้ระบุ
ไว้ในข้อ 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).

ใบประจำต่ อแบบพิมพ์หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental to Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ในวันพุธที่ 25เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Sathorn 1 ชั้น M โรงแรมอนันตรา กรุ งเทพฯ สาทร (Anantara Sathorn
Bangkok Hotel) เลขที่ 36 ซอยนราธิ วาสราชนคริ นทร์ 8/1 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
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.
--------------------------------------------------------------วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes
Abstain
votes
วาระที่.................... เรื่ อง..........................................................................................................................................................
Agenda
Subject:
 (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorizing the Proxy to vote for every Items at his/her own discretion.
 (ข) ให้ผรู ้ ับมอบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our instruction as marked (/) in the selected agendas herein:
เห็นด้วย………………เสี ยง
ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Agree
votes
Disapprove
votes Abstain
votes

วาระที่
Agenda

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Subject:

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสี ยง
Agree
votes
ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสี ยง
Agree
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
Disapprove
votes

งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Abstain
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
Disapprove
votes

งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Abstain
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสี ยง
Agree
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
Disapprove
votes

งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Abstain
votes

ชื่อกรรมการ
Name of Director:
เห็นด้วย………………เสี ยง
Agree
votes

ไม่เห็นด้วย………………เสี ยง
Disapprove
votes

งดออกเสี ยง………………เสี ยง
Abstain
votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจาต่อหนังสื อมอบฉันทะถูกต้องบริ บรู ณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy From are correct, complete and true in all
respects.
ลงชื่อ...................................................................................................................ผูม้ อบฉันทะ
Signed (..............................................................................................................) Grantor

ลงชื่อ..................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

ลงชื่อ..................................................................................................................ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signed (.................................................................................................................) Proxy

