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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
Proxy Form A. 

 
        
                     
       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 .......................................รหสัไปรษณีย ์.................... 
Tambon/Khwaeng Amphur  Province  Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้และ 
 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 : 

หุน้สามญั ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

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

 

(4) ขอมอบฉนัทะให ้
 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  

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท 
20 Baht 
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คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 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 2020, which will be held on Friday, July 17, 2020 at the meeting room located on 11th floor of Sindhorn 
Tower 3, Wireless Road, Lumpini Sub-Districts, Pathum Wan District, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.  
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้นใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

  Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all 
respects. 

 
       ลงช่ือ/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                          (.................................................................) 
 
       ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                          (.................................................................) 
 
หมายเหตุ: ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

Note: 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. 
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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 ...........................รหสัไปรษณีย ์............. 
Tambon/Khwaeng Amphur  Province  Postcode 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ..............................หุน้และ 
 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 : 

หุน้สามญั ....................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .............................................เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

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

(4) ขอมอบฉนัทะให ้
 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  

คนใดคนหน่ึงเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้าเพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 ถนนวิทย ุแขวง
ลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 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 2020, which will be held on Friday, July 17, 2020 at the meeting room located on 11 th floor of 
Sindhorn Tower 3, Wireless Road, Lumpini Sub-Districts, Pathum Wan District, Bangkok, 10330 or at any adjournment 
thereof. 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  
  I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:  
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2562 
Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 

April 26th, 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
Agenda 2  To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3  To approve the statements of financial position and statements of income for the year ended 

December 31st, 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 
Agenda 4  To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
       4.1  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
              Appropriation of the net profit for the year 2019 as a legal reserve 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

       4.2  พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
              The omission of dividend payment and acknowledgement of the interim dividend payment 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove    Abstain 

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5  To consider and approve the reappointment of directors who will retire by rotation 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(A)  To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
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 (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 
(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     นายวฒันา  จนัทรัช 
 Mr. Wattana Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ     นางสร้อยเพชร  จนัทรัช 
 Mrs. Soyphet Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ     นายประกิจ  ประจนปัจจนึก 
 Mr. Prakit Prachonpachanuk 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 6  To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2020 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration 

for the year 2020 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8  To consider other matters (if any) 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

  If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid. 
(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือใน

กรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ 
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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. 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้

ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท 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............................................................ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
หมายเหตุ : 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ 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 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited. 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร 
ทาวเวอร์ 3 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020, which will be held on Friday, July 17, 2020 at the meeting room 
located on 11th floor of Sindhorn Tower 3, Wireless Road, Lumpini Sub-Districts, Pathum Wan District, Bangkok, 10330 or at 
any adjournment thereof. 
 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
   

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
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วาระที ่……  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (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 
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Residing at No.       Road               Tambon/Khwaeng 
 

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและ 

แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
Proxy Form C. 

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

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

      วนัท่ี ...............เดือน .....................................พ.ศ. .................... 
        Date       Month Year 

(1) ขา้พเจา้ .................................................................................................................................................................................. 
I/We 
ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี ...............................ถนน ..............................................ต าบล/แขวง .................................................. 

อ าเภอ/เขต .......................................................จงัหวดั .......................................................รหสัไปรษณีย ์............................ 
Amphur  Province Postcode 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian)ใหก้บั................................................................................... 
acting as the Custodian for  
 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited,  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................เสียงดงัน้ี 
holding total amount of  shares and having voting rights equivalent to  vote(s), 
the details of which are as follows: 

หุน้สามญั ...........................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................เสียง 
Ordinary share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 
หุน้บุริมสิทธิ ................-.....................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................-...........................เสียง 
preferred share  share(s), having voting rights equivalent to  vote(s) 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
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  
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 
ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

อากรแสตมป์ 
Duty Stamp 
20 บาท 
20 Baht 
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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 2020, which will be held on Friday, July 17, 2020 at the meeting room located on 11 th floor of 
Sindhorn Tower 3, Wireless Road, Lumpini Sub-Districts, Pathum Wan District, Bangkok, 10330 or at any adjournment 
thereof. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี  
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

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

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

ordinary share   shares and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บุริมสิทธิ............-...............หุ้น      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..........-............เสียง 

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

Total voting right       votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows: 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที ่26 เมษายน 2562 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders, held on 

April 26th, 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating results for 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 
Agenda 3 To approve the statements of financial position and statements of income for the year ended 

December 31st 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 
Agenda 4  To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2019 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(B)  I direct my proxy to cast the vote indicated below: 
      4.1  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
             Appropriation of the net profit for the year 2019 as a legal reserve 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
   Approve  Disapprove  Abstain 

      4.2  พจิารณาอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผลและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 
             The omission of dividend payment and acknowledgement of the interim dividend payment 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve  Disapprove    Abstain  

วาระที ่5  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5  To consider and approve the reappointment of directors who will retire by rotation 
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(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     นายวฒันา  จนัทรัช 
 Mr. Wattana Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ     นางสร้อยเพชร  จนัทรัช 
 Mrs. Soyphet Jantarach 

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ     นายประกิจ  ประจนปัจจนึก 
 Mr. Prakit Prachonpachanuk 

 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่6  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors for the year 2020 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับปี 2563 
Agenda 7  To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix their remuneration 
                  for the year 2020 

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
วาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8  To consider other matters (if any) 

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

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

 เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove  Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนน
ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี 
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 agenda 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. 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม  เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

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.  
 
       
      ลงช่ือ/Signed...........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
 
      ลงช่ือ/Signed............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
                         (.................................................................) 
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หมายเหต:ุ 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
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. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

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

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

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 
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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 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 าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน)  
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited. 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 17 กรกฏาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม ชั้น 11 อาคารสินธร 
ทาวเวอร์ 3 ถนนวทิย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวนั จงัหวดักรุงเทพฯ 10330 หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020, which will be held on Friday, July 17, 2020 at the meeting 
room located on 11th floor of Sindhorn Tower 3, Wireless Road, Lumpini Sub-Districts, Pathum Wan District, Bangkok, 
10330 or at any adjournment thereof. 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
   

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
 

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

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

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

  Approve   Disapprove  Abstain 
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 วาระที ่……  เร่ืองเลือกตั้งกรรมการ (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 
 


