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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B. 

 
 

เขียน .................................................................................  
       Written at 
      วนัท่ี ...............เดือน .............................................พ.ศ. ....................  
 Date Month Year 
 

 (1) ขา้พเจา้ .........................................................สญัชาติ ..................อยูบ่า้นเลขท่ี .............. ......ถนน ......................... 
  I/We     Nationality residing at No           Road 

ต าบล/แขวง ...............................อ  าเภอ/เขต .................................จงัหวดั ........................... รหัสไปรษณีย ์............. 
Tambon/Khwaeng Amphur  Province  Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ  ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุ้นและ 
 Being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited, holding total amount of   shares and 

(3) ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..........................................เสียง ดงัน้ี 
 having voting rights equivalent to  vote(s), the details of which are as follows : 

หุ้นสามญั ....................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................ .เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

หุ้นบุริมสิทธิ..............-.................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................-........................เสียง 
preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s)  
 

(4) ขอมอบฉนัทะให้ 
 hereby authorize 

        1. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน ..........................  
 Name   age  years, residing at No Road 
 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์.............หรือ 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode or 

        2. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน ..................... ..... 
 Name   age  years, residing at No Road 
 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์.............หรือ 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode or 

       3. .........................................................................อาย ุ............ปี อยูบ่า้นเลขท่ี .................ถนน ..........................  
 Name   age  years, residing at No Road 
 ต าบล/แขวง .........................อ  าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหสัไปรษณีย ์............. 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode  

คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2558 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 ศนูยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 60 
ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for year 2015, which will be held on Thursday, April 23, 2015 at 14.00 hours., at Meeting Room 2, Queen 
Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110 or at any adjournment thereof.

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
Attachment 10 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท 
20 Baht 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:  

 
 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมือ่วนัพุธที ่28 พฤษภาคม 2557 

Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2014, held on 
28 May 2014 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 
Agenda 2  To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2014 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่3  พิจารณาอนุมตังิบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557 
Agenda 3  To consider and approve the financial statement for the year ended 31 December 2014 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below:  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่4  พิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2014 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
4.1  พิจารณาอนุมตักิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2557 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

Appropriation of profit for 2014 as legal reserve 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  Approve  Disapprove  Abstain 
4.2  พิจารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

 Declaration of non-payment of dividend 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove  Abstain  

 วาระที ่5  พิจารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the reappointment of directors who will retire by rotation in 2015 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 Approve the reappointment of all directors 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 Approve the reappointment of each director listed below 

1.  ช่ือกรรมการ     นายจิตติพร  จนัทรัช 
 Mr.Jittiporn Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ     น.ส.วาสนา  จนัทรัช 
 Ms.Vasana Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ     นายบุญนริศร์  สุวรรณพลู 
 Mr.Boonnaris Suwannapool 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

4.  ช่ือกรรมการ     นายสุดใจ  นิโลดม 
 Mr.Sudjai Nilodom 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่6  พิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration for the Company’s Board of Directors in 2015 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 

 วาระที ่7  พิจารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2558 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix the audit fee 

for the year 2015. 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve    Disapprove  Abstain 

 วาระที ่8  พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัให้แก่พนักงานของบริษัท  
  ส าหรับปี 2558 จ านวนไม่เกนิ 3,500,000 หน่วย  

Agenda 8 To consider and approve the issuance of warrants, not exceeding 3,500,000 units, to be offered to the 
employees of the Company in the year 2015 to purchase the Company’s ordinary shares (the 
“Warrants”) 
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 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve    Disapprove  Abstain 

 วาระที ่9  พิจารณาอนุมตัใิห้เพิ่มทุนจดทะเบียนอกีจ านวน 1,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 175,000,000 บาท 
เป็น 176,750,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่จ านวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ  
0.50 บาท 

Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital in the amount of 1,750,000 
Baht from the current registered capital of 175,000,000 Baht to the new registered capital of 
176,750,000 Baht by issuing 3,500,000 new ordinary shares at par value of 0.50 Baht per share 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve    Disapprove  Abstain 

 วาระที ่10  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุน 
 จดทะเบียน  

Agenda 10  To consider and approve the amendment to Article 4 of the Company’s Memorandum of Association 
regarding the registered capital to reflect the increase of the Company’s registered capital 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve    Disapprove  Abstain 

 วาระที ่11  พิจารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามญัจ านวน 3,500,000 หุ้น มูลค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพือ่รองรับ 
 การใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุ้นสามญัให้แก่พนักงานของบริษัทส าหรับปี 2558 

Agenda 11  To consider and approve the allotment of not more than 3,500,000 new ordinary shares at a par 
value of 0.50 Baht each to be reserved for the exercise of the Warrants in the year 2015 

 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

 วาระที ่12  เร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี  
Agenda 12  To consider other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.  
 

(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน
กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing 
mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these 
matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in 
all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form. 
 
      ลงช่ือ/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ /Grantor 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ /Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ /Proxy 
                         (................................................................. ) 
 
หมายเหตุ : 
1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 

the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
 In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each 

candidate individually. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  

 If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form 
B. as attached   
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซติค ฟู้ ด จ  ากดั (มหาชน)  
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2558 ในวนัพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 2 ศนูย์
การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ 60 ถนนรัชดาภิเษกตดัใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ จะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืน 
For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2015, which will be held on Thursday, April 23, 2015 at 14.00 
hours., at Meeting Room 2, Queen Sirikit National Convention Center, 60 New Rachadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 
10110 or at any adjournment thereof. 
 

 วาระที.่.….. เร่ือง............................................................................................................................. ....................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(b)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
   

 วาระท่ี..….. เร่ือง........................................................... ......................................................................................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

 วาระที.่.….. เร่ือง............................................................................................................................. ....................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

 วาระที.่.….. เร่ือง............................................................................................................................. ....................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่……  เร่ืองเลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda          Re: To consider and approve the appointment of directors (if any) 

      ช่ือกรรมการ/Director’s name..........................................................................................  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove    Abstain 

 ช่ือกรรมการ/Director’s name........................................................................................ 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove    Abstain 

 ช่ือกรรมการ/Director’s name........................................................................................  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove    Abstain 

 ช่ือกรรมการ/Director’s name........................................................................................  
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove    Abstain 
 


