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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
ใช้เฉพาะกรณีทีD ผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ,งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย 

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
Proxy Form C. 

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

 
 
เขียนที�………………………………………… 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น      Written at 
Shareholders’ Registration No.  
       วนัที�…..... เดือน……………….. พ.ศ………. 

Date      Month                       Year 
(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………….สญัชาต…ิ……………………………………….…. 
I/We               Nationality 
อยูบ้่านเลขที�……………………………………………………………………………………………………………… 
Address            
(2) ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากหลกัทรัพย์และดแูลหุ้น ให้กบั…………………………………………………… 
       As Custodian for 
      ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ,ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน)  
      Who being a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc. 
โดยถือหุ้นจํานวนทั <งสิ <นรวม ...................หุ้น และ ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..............................................เสยีง ดงันี <  
Holding a total amount of                     shares, and is entitled to cast                                                           votes  
หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................................เสยีง  
Ordinary share        shares, and is entitled to cast                                                           votes 
หุ้นบริุมสทิธิ.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................................เสยีง  
Preferred share         shares, and is entitled to cast                               votes  
 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทก็ได้ 
โปรดใช้ข้อมลูตามหมายเหตขุ้อ 7)  
      Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit Committee of the company 
to be the proxy, please use details in Remark No.7) 
 (1)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี  
      Name                        Age                                                        Years  
     อยูบ้่านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...  
      Residing at No.                 Road                                         Sub District  

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affixed Duty Stamp 20 Baht 
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     อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ  
      District                                      Province                             Postal Code                                                      or 
 (2)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี  
      Name                        Age                                                        Years  
     อยูบ้่านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...  
      Residing at No.                 Road                                         Sub District  
     อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ  
      District                                      Province                             Postal Code                                                      or 
 (3)  ..........................................................................................อาย.ุ.................................................................ปี  
      Name                        Age                                                        Years  
     อยูบ้่านเลขที�........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง…………………………………………...  
      Residing at No.                 Road                                         Sub District  
     อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย์.....................................................หรือ  
      District                                      Province                             Postal Code    
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นสามญัประจําปี 2557 ในวนัที� 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ซาลอน บี โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 
เลขที� 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง รัชดาภิเษก กรุงเทพ 10320 หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นด้วย 
Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of 
shareholders for the year 2014, on Monday, 28th April 2014 time 10.00 AM. at Room Salon B, Swissotel Le 
Corde, 204 Ratchadapisek Road, Huay Kwang, Bangkok 10320 Or at any adjournment thereof. 
 
ผู้ทีDมาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี ,มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั <งหมดที�ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
      (a) To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote. 
 (ข) มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
      (b) To grant a part of: 
หุ้นสามญั..........................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................................เสยีง  
Ordinary share        shares, and is entitled to cast                                                           votes 
หุ้นบริุมสทิธิ.......................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั............................................................เสยีง  
Preferred share         shares, and is entitled to cast                               votes  
      รวมสทิธิคะแนนออกเสยีงได้ทั <งหมด.............................................. เสยีง 
       Total right to vote equal to                                                         votes 
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(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั <งนี < ดงันี < 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
วาระทีD 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556  
Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 
year 2013  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 2 พิจาณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีDยวกบัรายงานประจาํปีและข้อเสนอเกีDยวกับการดาํเนิน
กิจการในอนาคต 
Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors’ report proposing to the meeting regarding 
the annual report and suggestions as to future business operation plan 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 3: พิจารณาและอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี 2556 สิ ,นสุด ณ วนัทีD 31 ธันวาคม 2556 
Agenda 3: To consider and approve the reviewed interim financial statements as of 31 December 2013 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 4: พิจารณาและอนุมัตกิารแต่งตั ,งกรรมการทีDแทนกรรมการทีDพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 
Agenda 4: To consider and approve the appointment of new directors as a replacement for the retired 
directors. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
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      เห็นด้วยกบัการแตง่ตั <งกรรมการทั <งชดุ 
          Approve the appointment of all directors 
      เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
           Approve votes                                       Disapprove votes                             Abstain votes 
      เห็นด้วยกบัการแตง่ตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
          Approve the appointment of certain directors as follows: 
      1. นาย มาซามิ คตัซูโมโต /Mr. Masami Katsumoto 
       เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
               Approve votes                                    Disapprove votes                            Abstain votes 
      2. นาง สมศรี ดวงประทีป / Mrs. Somsri Duangprateep 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
               Approve votes                                    Disapprove votes                            Abstain votes 
      3. นางสาว วลยัภรณ์ กณิกนนัต์ / Ms. Valaiporn Kanignunta 

 เห็นด้วย     ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
               Approve votes                                    Disapprove votes                            Abstain votes 
วาระทีD 5: พิจารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 
Agenda 5: To consider and approve the directors' remuneration and the audit committee’s remuneration for 
the year 2014. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 6: พิจารณาและอนุมัตจ่ิายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 
Agenda 6: To consider and approve the dividend paid for the year 2013. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 7: พิจารณาอนุมัติแต่งตั ,งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจาํปี 2557 
Agenda 7: To consider and approve the appointment of auditors and the audit configuration of 2014. 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  
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      To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี <  
      To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows: 
     เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย    งดออกเสยีง 
       Approve         Disapprove         Abstain 
วาระทีD 8: พิจารณาเรืDองอืDน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8: To consider other issues (If any) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นด้วย…………. เสยีง  ไมเ่ห็นด้วย.................. เสยีง  งดออกเสยีง………..…….เสยีง 
           Approve votes                           Disapprove votes                             Abstain votes 
 
(6) คําแถลงหรือเอกสารหลกัฐานอื�น ๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ………………………………………….. 
Other statements or evidences (if any) of the proxy 
(7) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี < ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั <นไมถ่กูต้องและ ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t follow this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect 
and isn’t my/our voting. 
(8) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที�ที�
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือ
เพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 
meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุนั <น เว้นแตก่รณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบใุน
หนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified. It shall 
be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
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    ลงนาม/Signed……………………….……………. ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
         (..….……………………………….. ) 

                          
ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

         (..….……………………………….. ) 
 
ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

         (..….……………………………….. ) 
 
ลงนาม/Signed……………….…………..……...….ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 

         (..….……………………………….. ) 
 

หมายเหตุ / Remark 
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี < ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั <งให้คสั
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นั <น 
This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its 
trustee. 
2. หลกัฐานที�ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
Evidences showing with Proxy Form are 
(1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 
(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ (Custodian)  
Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business. 
3. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 
may not split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
4. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบ
ประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
5. กรณีหากมีข้อกําหนดหรือข้อบงัคบัใดกําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลกัฐานอื�นใด เช่น กรณี
ผู้ รับมอบฉนัทะเป็นผู้มีสว่นได้เสียในกิจการเรื�องใดที�ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดง
เอกสารหลกัฐานโดยระบไุว้ในข้อ (6) 
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If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as 
the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may 
mark the statement or provide evidence by specifying in Clause (6). 
6. วาระเลอืกตั <งกรรมการ สามารถเลอืกตั <งกรรมการทั <งชดุหรือเลอืกตั <งกรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such 
agenda. 
7. ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทดงัต่อไปนี <เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการปรากฏตามสิ�งทีสง่มาด้วย) 
The shareholder may appoint Independent Director/Audit Committee of the Company to be the proxy as 
follow; (details of directors as shown in the enclosure) 
(1) นางสาววลยัภรณ์ กณิกนนัต์ หรือ / Ms. Valaiporn Kanignunta         or 
(2) นาย สนัติ เนียมนิล หรือ / Mr. Santi Niamnil                                     or 
(3) นายนิพนัธ์ ตั <งพิรุฬห์ธรรม / Mr. Nipan Tungpiruttham 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซังโกะ ไดคาซติ ,ง (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที� 28 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง ซาลอน บี 
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด เลขที� 204 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที�จะพงึเลื�อนไปใน วนั เวลา 
และ สถานที�อื�นด้วย 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
วาระทีD…………………………………..เรืDอง......................................................................................... 
Agenda                                      Re : 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย………….. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……….…….เสยีง      งดออกเสยีง………..…... เสยีง 
      Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes 
วาระทีD…………………………………เรืDอง......................................................................................... 
Agenda                                      Re : 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย………….. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……….…….เสยีง      งดออกเสยีง………..…... เสยีง 
      Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes 
วาระทีD…………เรืDอง.......................................................................................................................................... 
Agenda         Re : 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี < 
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นด้วย………….. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย ……….…….เสยีง      งดออกเสยีง………..…... เสยีง 
      Approve               votes         Disapprove                  votes          Abstain                         votes 
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วาระทีD………เรืDอง........................................................................................................................................ 
Agenda        Re : 
 ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย.................. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย..................... เสยีง      งดออกเสยีง................. เสยีง 
      Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
 ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย.................. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย..................... เสยีง      งดออกเสยีง................. เสยีง 
      Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
 ชื�อกรรมการ…………………………………………………………………………… 
 เห็นด้วย.................. เสยีง      ไมเ่ห็นด้วย..................... เสยีง      งดออกเสยีง................. เสยีง 
      Approve                 votes         Disapprove                   votes         Abstain                        votes 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่หนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and     true in all 
respects. 

ลงชื�อ/ Signed……………………………….. ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
                     ( ……………….…………….....) 
 วนัที�/ Date………………………………........ 
                            
ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………….. ) 
วนัที�/ Date……………………………………. 
     
ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                      (……………………………….. ) 

                                     วนัที�/ Date……………………………………. 
   

ลงชื�อ/ Signed………………………………. ผู้ รับมอบฉนัทะ/ Proxy 
                                                               (……………………………….. ) 
                                          วนัที�/ Date……………………………………. 
 
 
 
 




