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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.)     (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
 
 
 

 เขียนที�                          
 Written at 
 วนัที�   เดือน            พ.ศ.   
 Date    Month           Year 
 
 
(1)   ข้าพเจ้า                                                                                                                                 สญัชาต ิ_                              _ 
            I/We Nationality 
 ที�อยู่         __________________________________________________________________________________________           _______________ 

Address 
   _____________________________________________________________________________              _______         _______________ 
 
 
            ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั (ผู้ ถือหุ้น) _______________________________________________________ 
            As a custodian for (Shareholder name) 
 ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน)  “บริษัท” 

Being a shareholder of The Platinum Group Public Company Limited “Company”  
 

            โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม  หุ้น      และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสยีง  ดงันี �  
                Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุ้นสามญั  หุ้น  ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั  เสยีง  
      Ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 
 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั เสยีง 
      Preference share shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
  
(2)  ขอมอบฉนัทะให้   (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของบริษัทได้) 
 Hereby appoint      (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy) 
 
 
  1.  ชื�อ                                                           ___________________________________                อาย ุ      _ __     ___ ปี   

 Name                                                                                                                                            age                          years 
 อยูบ้่านเลขที�_               ถนน_                  ___________      __  _                                    ตําบล/แขวง_                                ____          
 Residing at                  Road                                                                                       Tambol/Khwaeng      
 อําเภอ/เขต__                                        ___จงัหวดั__                                      ____ __   รหสัไปรษณีย์ ___              ______หรือ 
 Amphur/Khet                                              Province                                                         Postal Code                                  or 
 
   

  2.  ชื�อ                                                       ___________________________________                อาย ุ  _  _ __     ___ ปี   
 Name                                                                                                                                            age                      years 
 อยูบ้่านเลขที�_                ถนน_                          ___________      __                                  _ตําบล/แขวง_                          _____          
 Residing at                   Road                                                                                          Tambol/Khwaeng    
 อําเภอ/เขต__                                         ___จงัหวดั__                                   ____ ___ รหสัไปรษณีย์ ___               ______หรือ 
 Amphur/Khet                                               Province                                                      Postal Code                          or 

   
  3.  ชื�อ __________________________________________________________________________  อาย ุ ______________ ปี   

 Name                                                                                                                                             age                         years 
 อยูบ้่านเลขที�______________ถนน_____________________________________ตําบล/แขวง________________________________ 
 Residing at                         Road                                                              Tambol/Khwaeng   
 อําเภอ/เขต_____________________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย์ ____________________ 

 Amphur/Khet                                      Province                                                        Postal Code  
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คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น          

ครั �งที� 1/2559 ในวันที� 26 เมษายน 2559 เวลา14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั �น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที� 847 ถนนเพชรบุรี 
กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders 

No. 1/2016 on April 26, 2016 at 2 p.m. at Water Gate Ballroom, 6th floor, Amari Water Gate No. 847, Petchaburi Road, Bangkok or such 
other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
(3)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั �งนี �ดงันี � 
        I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:  
 
         มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั �งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ตามข้อ (1) 
             Grant proxy equal to all of the number of shares heal by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1) 
       
         มอบฉนัทะบางสว่น คอื 
             Grant Partial of 
  
    หุ้นสามญั  หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    ordinary share  shares which are entitled to cast    votes 

    หุ้นบริุมสทิธิ   หุ้น และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้  เสยีง 
    preferred share  shares which are entitled to cast  votes 

 
รวมสทิธิออกเสยีงลงคะแนนทั �งหมด  เสยีง 
Totalling  Votes. 

 
(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 
        In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:  
 
 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2558 
Agenda No. 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2015.   
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 

  
วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท  
Agenda No. 2 To consider acknowledging the Company’s 2015 operating performance and the Board of Directors’ Annual Report.  
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 

 
 

วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ �นสุด ณ วันที�            
31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for 
the fiscal year ended December 31, 2015 audited by the public certified accountant. 

 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 
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วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผลและจดัสรรกาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย เงินทุนหมุนเวียน และเงนิ

สาํรองของบริษัท 
Agenda No. 4 To consider and approve the payment of dividends and appropriation of Profit for the year ended 2015 as legal 

reserve, working capital and reserve of the Company. 
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   Votes 

 
 
วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัติแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors who are retired by rotation 

 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 
  การแต่งตั �งกรรมการทั �งชดุ   
       Appointment of all directors  

                                          เห็นด้วย  _____________ เสยีง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสยีง      งดออกเสยีง  ______________ เสยีง 
                                 Approve               votes             Disapprove           votes          Abstain                       votes 

 
 การแต่งตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล  
      Appointment of certain directors 

 
 

1. นายพลากร  สวุรรณรัฐ 
 Mr. Palakorn Suwanrath 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสยีง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสยีง      งดออกเสยีง  ______________ เสยีง 

                                  Approve                votes             Disapprove           votes          Abstain                        votes 
 

2. นางปัญจพร  โชติจฬุางกรู    
     Ms. Punjaporn Chotjurangkool 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสยีง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสยีง      งดออกเสยีง  ______________ เสยีง 

                                  Approve                votes             Disapprove            votes          Abstain                        votes 
 

3. นางสาวชฎารัตน์  อนนัตกลู 
    Miss Chadarat  Anantakoon 
                                           เห็นด้วย  _____________ เสยีง         ไม่เห็นด้วย   _____________เสยีง      งดออกเสยีง  ______________ เสยีง 

                                  Approve                votes             Disapprove            votes         Abstain                        votes 
 
วาระที� 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 
Agenda No. 6 To consider and approve the director remuneration for 2016. 

 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
วาระที� 7 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจาํปี 2559 
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of auditor(s) and audit fee for 2016. 

 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
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  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Other business (if any). 
 
  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั �นไม่ถกูต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 

voting be untrue and not my/our voting as a shareholder. 
 
 
(6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณาหรือ 

ลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ 
มีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที�เห็นสมควร 
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. 
 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือน 

ว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
For any act(s) 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   ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ) 
 
 
 
หมายเหตุ : 
Remarks 
 
 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบค.นี �ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฎชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั �งให้คสัโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั �น  

   Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C  
   

2.     หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 Evidences to be enclosed with the proxy form C are: 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
                 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder. 
         (2)    หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

         Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian. 
 

3. ผู้ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้กบัผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จํานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 A Shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one 
proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares. 

 
        4.     วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

        Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director. 
 

5.  ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอื
มอบฉนัทะแบบ ค.ตามแนบ 

 In case there is further agenda, the proxy holder can state others agenda by using the attached allegation of the proxy form C. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Form of Proxy (Form C) 

 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เดอะ แพลินัม กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) “บริษัท” 
Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited. “Company” 
 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ครั �งที� 1/2559 ในวนัที� 26 เมษายน 2559 เวลา14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั �น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที� 847 
ถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 

 
At the meeting of the Annual General Meeting of shareholders No. 1/2016 on April 26, 2016 at 2 p.m. at Water Gate Ballroom, 6th floor, Amari 
Water Gate No. 847, Petchaburi Road, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 
วาระที� …………….......เรื�อง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.            Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
             To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 

 
 
 

วาระที� …………….......เรื�อง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
             To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 

 
 
 

วาระที� …………….......เรื�อง................................................................................................................................................................................... 
Agenda No.           Re. 
 
 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
             To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี � 
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 

 
 
 
วาระที� ………….      เรื�อง  เลือกตั �งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. ….       Appointment of directors (annex) 
 
 
 ชื�อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes      Abstain   votes 
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 ชื�อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 
 
 ชื�อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 
 
 ชื�อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เห็นด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 
 
 ชื�อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นด้วย  เสยีง  ไม่เหน็ด้วย  เสยีง  งดออกเสยีง  เสยีง 
  Approve   votes  Disapprove   votes   Abstain   votes 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ________________________________________ ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ________________________________________ ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
   ( ) 


