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(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian)) 
Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.) 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น______________________________   เขียนที่______________________________________ 
Shareholder’s Registration No.   Written at 
   วันที่_______เดือน___________________พ.ศ. ______ 
  Date        Month                          Year   
(1)  ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________________________________ 
 I/We 
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่_____________________ ถนน__________________________________ ตำบล/แขวง_________________________ 
 Address  Road  Sub-district 
 อำเภอ/เขต____________________________ จังหวัด________________________________ รหัสไปรษณีย์________________________
 District Province  Postal Code 
  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ___________________________________________________________ 
 as being the custodian of 
  
 ซ่ึงเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 Being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited (“The Company”) 

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม______________________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_____________________________เสียง ดังนี้ 
 holding the total amount of shares and have the right to vote equal to       votes as follows: 
  หุ้นสามัญ______________________________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________________เสียง 
   Ordinary share of shares, have the right to vote equivalent to               votes, 
  หุ้นบุรมิสิทธิ______________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________-________________เสียง 
   Preferred share shares, have the right to vote equivalent to          votes 

 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ 
 Hereby appoint 
 1. ชื่อ__________________________________________________________________________________อายุ___________________ปี   
   Name    Age  Years, 
 อยู่บ้านเลขที่___________________________ ถนน___________________________ตำบล/แขวง_________________________________ 
 Residing at Road Sub-district 
 อำเภอ/เขต____________________________ จังหวัด________________________ รหัสไปรษณีย์______________________________หรือ 
 District Province Postal Code  or, 
 2. ชื่อ_________________________________นายกฤตินัย เลิศสิทธิศักดิ์________________________________อายุ________49_______ปี  

 Name                                                   Mr. Krittinai  Lertsitthisak   Age             49 Years, 
 อยู่บ้านเลขที่____________74_____________ถนน___พุทธมณฑล สาย 2 ซอย 21  __ ตำบล/แขวง___________ศาลาธรรมสพน์___________ 
 Residing at                    74   Phutthamonthon Sai 2 Road, Soi 21,        Sala Thammasop  Sub-district, 
 อำเภอ/เขต___________ทวีวัฒนา__________ จังหวัด________กรุงเทพมหานคร_____รหัสไปรษณยี์______________10170___________หรือ 
 Thawi Watthana district,          Province              Bangkok,  Postal Code                       10170                  or, 
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 3. ชื่อ_________________________________ดร. สมจินต์   ศรไพศาล__________________________________อายุ________59________ปี  
 Name                                                   Dr. Somjin Sornpaisarn   Age         59        Years, 
 อยู่บ้านเลขที่__________69/67____________ถนน_____________-______________ตำบล/แขวง ____________จอมทอง_______________ 
 Residing at                69/67  Road                  -  Chomthong Sub-district, 
 อำเภอ/เขต__________จอมทอง_____________จังหวัด_______กรุงเทพมหานคร_____รหัสไปรษณีย์_________10150___________________ 

 Chomthong district,         Province           Bangkok,  Postal Code 
 
                 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอก
ทาวเวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310 or 
such other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 
 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(3) I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows: 
 
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote 
 
 มอฉันทะบางส่วน คือ 
 To grant to the proxy a part of 
 
  หุ้นสามัญ_____________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________________เสียง 
  Ordinary share………………………………………………           shares  with the voting rights or……………………๘๘…………………………      votes 
  หุ้นบุริมสิทธิ___________________-______________ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_________________-_________________เสียง 
  Preferred share……………………………………                 shares    with the voting rights or…    ๘๘ ………………………………………………votes 
  
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_________________________________________เสียง 
 Total number of right to vote ……………………………………………                            …votes 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

 

วาระที่  1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และรายงานประจำปี 2564   
Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2021 operating results and the Annual Report for 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2564 
Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2021 for the fiscal year ended 

December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of 

the Company’s operating results for the fiscal year ended December 31, 2021. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire  
   by rotation. 
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    การแต่งตัง้กรรมการทั้งชดุ 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  นายบุญชัย  โชควัฒนา 
 1.  Mr. Boonchai  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

 2.  นายณัฐพล เดชวิทักษ์  
 2.  Mr. Nattapon  Dejvitak 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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 3.  นายเวทิต โชควัฒนา 
 3.  Mr. Vathit  Chokwatana 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 4.  นางธีรดา อำพันวงษ์ 
 4.  Mrs. Teerada  Ambhanwong 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2022. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  6  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors’ remuneration for 

the year 2022. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เหน็ด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 10. ข้อ 17. และ ข้อ 46. 
Agenda 7 To consider and approve the amend a Company's Articles of Association Article 10, Article 17 and Article 46. 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

วาระที่  8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other businesses (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น   
     การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
(5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote  

is not correct nor my/our vote as a shareholder. 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลง
มติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or 
passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy 
holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect. 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า 
ข้าพเจา้ได้กระทำเองทุกประการ 
 Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to 
those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects. 
 
 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชื่อ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

 2.1) หนังสอืมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ 

ค. ตามแนบ 
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Remark 
1.  Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and 

appoint a custodian in Thailand  
2. Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:  

2.1)  Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;  
2.2)  Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the  

business of custodian.  
3. The shareholder appointing 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 the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, 

can be elected. 
5. If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy 

Form C. shall be used. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค. 
The Annex of Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 
 The proxy on behalf of the shareholder of  Sun Vending Technology Public Company Limited. 
 

                  คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 
2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ในวันพุธ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 อาคารบางกอกทาว
เวอร์ เลขที่ 2170  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2022 in teleconferences through an electronic device (“E-AGM”) on 20 April 2022 at 10:00 hrs., at the 
meeting room of Auditorium, 1st Floor, Bangkok Tower, No. 2170 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok, 10310or such 
other date, time and place as the meeting maybe adjourned. 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
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    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 

 

   วาระที่_________เรื่อง______________________________________________________________________________________ 
   Agenda ______Subject: __________________________________________________________________________________ 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)  The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate. 
    (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
    (b)  The proxy holder shall votes according to my intention as follows: 
 

    การแต่งต้ังกรรมการทั้งชุด 
    Appointment of all directors 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 

                               การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                              Appointment of individual directors 
 1.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 1.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 2.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 2.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 3.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 3.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 4.  ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
 4.  Name_______________________________________________________________________________________ 
    เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
    Approve     Disapprove   Abstain 
 
 ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 ลงชื่อ Signed ____________________________________________ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor 
        (______________________________________________) 
 
 ลงชือ่ Signed ___________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder 
        (______________________________________________) 


