
                                                                                                                                                                    <1/6> 

 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  (7) / Attachment  (7) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy  Form B  
 

 เขียนที_่______________________________________ 
Written at 

 วันท่ี_____________เดือน______________________พ.ศ._____________ 
Date              Month                                   Year  

(1) ข้าพเจ้า_________________________________________________________________สัญชาติ____________________________________ 
I/We            Nationality 
อยู่บ้านเลขที_่________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง__________________________________ 
Residing at  Road   Sub-district    
อ าเภอ/เขต___________________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย์________________________________ 
District  Province     Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  
Being a shareholder of Golden Lime Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม________________________หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________เสียง ดังนี้ 
Holding a total amount of                Share(s) and have a right to vote equal to             Vote(s) as follows: 

 หุ้นสามัญ__________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ________________________เสียง 
Ordinary share(s)    Share(s) having a right to vote equal to                Vote(s) 

 หุ้นปุริมสิทธิ________________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ________________________เสียง 
Preference share(s)         Share(s) having a right to vote equal to                 Vote(s) 

 

(3) ขอมอบฉันทะให ้
 Hereby appoint

  
    (1) ________________________________________________________อาย_ุ___________________________ปี 

                Age                                   Years 
อยู่บ้านเลขที_่_________________________ถนน_______________________________ต าบล/แขวง_________________________________ 

Residing at Road     Sub-district           
อ าเภอ/เขต___________________________จังหวัด_____________________________รหัสไปรษณีย์________________________________ 

District Province Postal Code 

   (2) นางวรรณี อาภากาศ               กรรมการอิสระ                   อายุ               59                  ปี  
     Mrs.Vannee  Abakaz      Independent Director        Age                                  Years 

อยู่บ้านเลขที ่  35/4                                    ถนน     ศรีนครินทร์                  ต าบล/แขวง       บางแก้ว                    .                      
Residing at   35/4           Road     Srinakarin                  Sub-district     Bangkaew  
อ าเภอ/เขต      บางพลี                                 จังหวัด   สมุทรปราการ               รหัสไปรษณยี์    10540                       . 
District         Bangphli          Province   Samut Prakan          Postal Code    10540 

    (3) นางลัดดา  ฉัตรฉลวย                 กรรมการอิสระ                   อาย ุ             60                  ปี  
     Mrs.Ladda Chatchaluay     Independent Director          Age                                 Years 

อยู่บ้านเลขที ่194 ซอยพัฒนาการ 56       ถนน       -                    ต าบล/แขวง    สวนหลวง         .                         
Residing at  194 Soi Pattanakarn 56     Road        -          Sub-district     Suanluang 
อ าเภอ/เขต        สวนหลวง                         จังหวัด     กรุงเทพฯ                    รหัสไปรษณีย ์   10250                           . 
District           Suanluang Province       Bangkok Postal Code     10250 
 

 
(โปรดกรุณาแนบส าเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะมาพร้อมกันด้วย 

และผู้รับมอบฉันทะโปรดน าบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย) 
 

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please select only one Proxy 

อากรแสตมป์
20บาท 

Duty Stamp 
THB20 
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัด
ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

Only one of the above as my /our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2019 AGM of Shareholders to be held 
on Wednesday, April 3, 2019 as from 2.00 p.m. at Bussarakam Ballroom, the AVANI Atrium, Hotel, No. 1880 New Petchburi 
Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310, or such other date, time and place should the meeting be postponed. 
 

กิจใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by 
me/us in all respects. 
 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
       In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow: 
 

 วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 
Agenda 1 Subject: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM 

2018), held on April 5, 2018. 
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 

 วาระที่ 2 เร่ือง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
      Agenda 2 Subject: To acknowledge the Company’s 2018 operating results.  
 

 วาระที่ 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมส าหรับปี  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
      Agenda 3 Subject: To consider and approve the Auditors’ report on the Consolidated Financial Statements for 

the year ended December 31, 2018.  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 

 วาระที่ 4 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2561 
      Agenda 4 Subject: To consider and approve the dividend payment based on the Company’s 2018 operating results.  

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 

 วาระที่ 5 เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ 
      Agenda 5 Subject: To consider and approve the re-appointment of directors who are to complete their terms.  

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
     Vote for all nominated candidate 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ   1. นายกีซา เอมิล เพอราคี 
Name of the nominated candidate  1. Mr. Geza Emil Perlaki 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ   2. นายกริสนนั สูบรามาเนียน อายลู่ 
Name of the nominated candidate  2. Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ   3. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
Name of the nominated candidate  3. Miss Kristel Verleyen 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 

 วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
      Agenda 6 Subject: To consider and approve the Remuneration for directors.  

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 

 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
      Agenda 7 Subject: To consider and approve the Annual Nominations of Auditor and determination of their 

Remuneration.  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 วาระที่ 8 เร่ือง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 31 
      Agenda 8 Subject: To consider and approve the amendment of Article 31 of the Company’s Article of 

Association.  
   (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
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 วาระที่ 9 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
Agenda 9 Subject: Others (if any) 

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการ
ลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder. 

 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใด ไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting 
considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in 
any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 

กิจการใดที่ผูร้ับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in 
the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects 

 
 

 

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                       (                                                                        ) 
     

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
     

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
     

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อตามแนบด้านล่างของหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข ฉบับนี้ 
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached. 
กรณผีู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดี้ยน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น))  
กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอรม์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.goldenlime.co.th 
หน้า นักลงทุนสัมพันธ์ เลือก  
 
For foreign investors who appointed custodians in Thailand are needed, please download Proxy (Form C) them from Golden Lime (“SUTHA”) ’s website: 
www.goldenlime.co.th at  
Page Investor Relation Click  
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบข / Supplemental Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุธากญัจน์  จ ากดั  (มหาชน) (“บริษัท”) 
The proxy as a shareholder of Golden Lime Public Company Limited (“The Company”) 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562  บริษัท สุธากัญจน์  จ ากัด  (มหาชน) ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม  
อวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย 
At the meeting of the 2019 AGM of Golden Lime Public Company Limited Wednesday, April 3, 2019, 2.00 p.m. at Bussarakam Ballroom, 
the AVANI Atrium Bangkok, Hotel, No. 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Huay Kwang, Bangkok 10310 or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 

  วาระที่_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
Agenda Subject: 

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

  วาระที่_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
Agenda Subject: 

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

  วาระที่_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
Agenda Subject: 

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

  วาระที่_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
Agenda Subject: 

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

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

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

  วาระที่_____ เรื่อง________________________________________________________________________ 
Agenda Subject: 

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

   (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote  Abstain……………….Vote 

 

 วาระที_่_____  เรื่อง พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ (ต่อ) 
Agenda  Subject: To consider and approve the re-appointment of Directors who are to complete their 

terms (Continued) 
เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 

     Vote for all nominated candidate 
เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 

     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 
 

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ   1. นายกีซา เอมิล เพอราคี 
Name of the nominated candidate 1. Mr. Geza Emil Perlaki 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 

 บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ   2. นายกริสนนั สูบรามาเนียน อายลู่ 
 Name of the nominated candidate 2. Mr. Krishnan Subramanian Aylur 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
บุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อ  3. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน 
Name of the nominated candidate  3. Miss Kristel Verleyen 

เห็นด้วย.......................เสียง ไม่เห็นด้วย……………..เสียง งดออกเสียง……………เสียง 
     Approve………………..Vote Disapprove…………….Vote    Abstain……………….Vote 
 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
                       (                                                                        ) 
 

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 
 

    ลงช่ือ/ Signed ______________________________________________ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
                       (                                                                        ) 


