
  
 

หน้า 1 จาก 8 
Page 1 of 8 

 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและ 

แตง่ต ัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น 
Proxy Form C. 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand  
 

      เขียน ............................................................................. 
           Written at 

      วนัที ่ ...............เดือน .....................................พ.ศ. .................... 
        Date       Month Year 

(1) ขา้พเจ้า .................................................................................................................................................................................. 
I/We 
ส านักงานต ัง้อยู่เลขที ่...............................ถนน ..............................................ต  าบล/แขวง ................................................. 
Residing at No.  Road  Tambon/Khwaeng 
 

อ าเภอ/เขต .......................................................จังหวดั .......................................................รหัสไปรษณีย์ ............................ 
Amphur   Province  Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กบั................................................................. ..................  
acting as the Custodian for  
 

ซึ่งเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซตคิ ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited,  
โดยถือหุ้นจ านวนท ัง้ส้ินรวม ....................................หุ้นและออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ..................................เสียงดงัน้ี 
holding total amount of  shares and having voting rights equivalent to  vote(s), 
the details of which are as follows : 

หุ้นสามญั ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ................................................เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุ้นบริุมสิทธิ ................-.....................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ....................-...........................เสียง 
preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
hereby authorize 

 1. .............................................................. ...........อายุ ............ปี อยู่บา้นเลขที ่.....................ถนน ..................................... 
 Name  age  years, residing at No Road 
 ต  าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหัสไปรษณีย์ .........................หรือ 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode or 

 2. .............................................................. ...........อายุ ............ปี อยู่บา้นเลขที ่......................ถนน ...................................... 
 Name   age  years, residing at No Road 
 ต  าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือ 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode or 

 3. .............................................................. ...........อายุ ............ปี อยู่บา้นเลขที ่......................ถนน ....................................... 
 Name age  years, residing at No Road 
 ต  าบล/แขวง .........................อ าเภอ/เขต ............................จงัหวดั ............................รหัสไปรษณีย์ ................................. 

Tambon/Khwaeng  Amphur  Province   Postcode  

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพื่อเขา้ร่วมประชมุและออกเ สียงลงคะแนนแทนข ้าพเ จ้าในการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจันทร์ที ่25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ช ั้น Mezzanine โรงแรม
หรรษา กรุงเทพ เลขที ่3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเ ล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

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 2016, which will be held on Monday, April 25, 2016 at 14.00 hours., at Hansar Room, Mezzanine 
floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof. 
(3) ขา้พเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดงัน้ี  

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นท ัง้หมดทีถื่อและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.  
 มอบฉนัทะบางส่วนคอื 

The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:  
  หุ้นสามญั ................................หุ้น      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั.......................เสียง 

ordinary share   shares and have the rights to vote equal to  votes 
  หุ้นบริุมสิทธิ............-...............หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..........-............เสียง 

preference share  shares and have the rights to vote equal to  votes 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ ัง้หมด .......................เสียง 

Total voting right       votes 

(4) ขา้พเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชมุครั้งน้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมือ่วันพฤหสับดีที่  

23 เมษายน 2558 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2015, held on 

Thursday, April 23, 2015 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบริษทัประจ าปี 2558 
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2015 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรประจ าปี 2558 
Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2015 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
4.1  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 Appropriation of the net profit for the year 2015 as a legal reserve 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve    Disapprove  Abstain 
4.2  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2558 

 Declaration of dividend payment from the net profit for the year 2015 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

 Approve   Disapprove  Abstain  

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the reappointment of directors who will retire by rotation 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
 การแตง่ต ัง้กรรมการท ัง้ชดุ 

 Approve the reappointment of all directors 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
 การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 Approve the reappointment of each director listed below 
1.  ชือ่กรรมการ     นายบรรพต  หงษ์ทอง 

 Mr.Banphot Hongthong 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
2.  ชือ่กรรมการ     นายกติตศิกัด์ิ  เบญจฤทธ์ิ 

 Mr Kittisak Bencharit 
 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
3.  ชือ่กรรมการ     นายธนัชกฤศ  เตชะรตันไกร 

 Mr Thanuchkris Techarattanakrai 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2016 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and to fix the audit fee 

for the year 2016 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve    Disapprove  Abstain 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ของบริษทั 
Agenda 8 To consider and approve the issuance of warrants to purchase the ordinary shares of the Company to 

existing shareholders 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve    Disapprove  Abstain 
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิให้เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษทั 
Agenda 9 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve    Disapprove  Abstain 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษทัเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ 

จดทะเบยีน  
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)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดงัน้ี 
(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve    Disapprove  Abstain 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
Agenda 11 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of the Company 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 



  
 

หน้า 5 จาก 8 
Page 5 of 8 

 

วาระที่ 12  เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี  
Agenda 12 To consider other matters (if any) 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบใุนหนังสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนน
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจ้าในฐานะผูถื้อหุ้น 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีทีข่า้พเจ้าไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีทีท่ี่
ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเตมิขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case 
that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 
vote as to his/her consideration. 

 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท  าไปในการประชมุ  เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามทีข่า้พเจ้าระบใุน
หนังสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจ้าไดก้ระท  าเองทกุประการ 

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we  specify in 
the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
      ลงชือ่/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                         (.................................................................) 
 
      ลงชือ่/Signed............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงชือ่/Signed............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงชือ่/Signed............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ /Proxy 
                         (.................................................................) 
หมายเหตุ : 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถื้อหุ้นทีป่รากฎชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุ้นให้เทา่นั้น 
This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors 
and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.  

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มหนังสือมอบฉนัทะ คอื  
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Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are :  
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the  shareholder. 
(2) หนังสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 

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

3. ผูถื้อหุ้นทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเ ป็นผูเ้ ข ้าประชุมและออก เ สียงลงคะแนนไม่
สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares 
and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

4. วาระเลือกต ัง้กรรมการสามารถเลือกต ัง้กรรมการท ัง้ชดุหรือเลือกต ัง้กรรมการรายบคุคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole  or for an 
individual nominee. 

5. ในกรณีทีม่ีวาระทีพ่ิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy 
holder may use the Annex attached to Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เอ็กโซตคิ ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน)  
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited. 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัจันทร์ที ่25 เมษายน 2559 เ วลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ช ั้น  Mezzanine 
โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที ่3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชด าริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเ ล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 
For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2016, which will be held on Monday, April 25, 2016 at 14.00 
hours., at Hansar Room, Mezzanine floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 
10330 or at any adjournment thereof. 

วาระที่..….. เร่ือง............................................................................................................................. ....................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
   

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

วาระที่..….. เร่ือง.................................................................................................................................................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

วาระที่..….. เร่ือง.................................................................................................................................................................    
Agenda    Re: 
 (ก)  ให้ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจ้าไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระที่ ……  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (ตอ่) 
Agenda          Re: To consider and approve the appointment of directors (if any) 

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

  Approve   Disapprove    Abstain 
 ชือ่กรรมการ/Director’s name........................................................................................ 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove    Abstain 

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

  Approve   Disapprove    Abstain 

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

  Approve   Disapprove    Abstain 
 


