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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (Form  C) 
 (PROXY  FORM) 
 สาํหรับผู้ประกอบธุรกจิเป็นผู้ร ับฝากและดูแลหุ้น  (CUSTODIAN) 
   
 เขียนท่ี   
 Made at  
 วนัท่ี   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาติ  
 I(We), Nationality   
อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 
อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
District Province Postal Code 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian)ให้กบั   
On behalf as Custodian of  

ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน)      โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม  หุ้น 
As a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited, holding a total number of                                      shares, 
และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
and entitled to vote in the number of             votes as follows:  
 หุ้นสามญั หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Ordinary shares of   shares,  entitled to vote in the number of                     votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (2) ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby grant 
  
   (1)  อาย ุ ปี 
   age years 
  อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ตําบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 
  อําเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
  District Province Postal Code or 
 
   (2)    นายอฎัฐ์ ทองใหญ่     อศัวานนัท์           กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 45 ปี 
                    Mr. Att   Tongyai     Asavanund         Independent Director and Chairman of Audit Committee age 45 years 
  อยู่บ้านเลขท่ี 188 ซอยศนูย์วิจยั 6 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์ 10310 หรือ 
    Residing at No.188 Soi Soonvijai 6, New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok, Postal Code 10310 or 
 
   (3)    นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์                  กรรมการอิสระ อาย ุ 64 ปี 
  Mr.Chaiyapont  Timsootheepant        Independent Director                                                               age         64  years
  อยู่บ้านเลขท่ี 155/21 หมูท่ี่ 5 ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11130                       
  Residing at No. 155/21 Moo 5, Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi, Postal Code 11130       
 
 

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 
ในวนัท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจรีุ บอลรูม ชัน้ เอม็ โรงแรมปทมุวนัปริน้เซส เลขท่ี 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่ เขต
ปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
Only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my (our) behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 
year 2018, to be held on 24 April 2018, at 2.00 pm, at Chamchuree Ballroom, Mezzanine Floor, Pathumwan Princess Hotel, No. 444,                         
MBK Center, Phayathai Road, Khwaeng Wangmai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330, or at any adjournment thereof to any other date, time and 
venue. 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ ดงันี ้ 
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  
    มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes. 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

Grant partial shares of 
   หุ้นสามญั          หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง  
  Ordinary shares of   shares, entitled to vote in the number of                       votes 
   หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  เสียง  
  Preference shares of  shares, entitled to vote in the number of  votes 
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด  เสียง 
 The total entitled number of votes accounts for ___________votes 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้ 
 I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:  
 

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 
   Agenda 1  To certify the minutes of the Company’s 2017 Annual General Meeting of Shareholders 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b) My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

   วาระท่ี 2 พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจําปี 2560 
   Agenda 2 To certify the Company’s board of directors’ performance in the past year and the 2017 annual report 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My (our) proxy shall vote in accordance with my (our) intention as follows: 
   เหน็ด้วย    ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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   วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
   Agenda 3 To approve the Company’s annual financial statements and profit and loss statements for the year ended 

December 31, 2017 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผล 
   Agenda 4 To approve dividend payment 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   Agenda 5 To elect directors in replacement of those vacating office as their term is due    
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ    
    To elect of all directors. 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
                                                                               การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    To elect of each director. 
    (1) ช่ือกรรมการ : นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์   
     Director’s Name : Mr.Vorasit  Pokachaiyapat 
          เหน็ด้วย       ไมเ่หน็ด้วย                งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove        Abstain  
    (2) ช่ือกรรมการ : นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน 
     Director’s Name : Mr.Theraphan Jittalarn 
           เหน็ด้วย           ไมเ่หน็ด้วย                            งดออกเสียง 
       Approve   Disapprove         Abstain  
    (3) ช่ือกรรมการ : นางมาลยั รัชตสวรรค์    
             Director’s Name : Mrs.Malai Rachataswan 
           เหน็ด้วย            ไมเ่หน็ด้วย           งดออกเสียง 
     Approve    Disapprove         Abstain  
    ยืนยนัให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจํานวน 11 คน   
    Confirm that the Company has 11 Directors. 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
        Approve   Disapprove        Abstain  
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   วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินบําเหน็จกรรมการ 
   Agenda 6 To approve payments of remuneration and special remuneration for directors 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

   วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2561 
   Agenda 7 To appoint auditors and specify remuneration for the year 2018  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain       
 

                              วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท 
       Agenda   8     To approve amendments of the Company’s articles of association 
         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 
                                วาระท่ี      9     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 9 To consider other matters (if any) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง                
และไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is 
incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder. 

 (6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือ               
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  I (we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the 
matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on 
behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.   
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 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนวา่
ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy from, shall 
be deemed as my(our) own act(s) in every respect. 
 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 
     Signed (  ) Grantor 
 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      Signed (  ) Proxy 
 
 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                                                             Signed (                   ) Proxy 
 
 

 

หมายเหต/ุRemarks 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 
The Proxy Form C. can be only use in the case that the shareholders whose name appear in the register as foreign investor and appointed  
custodian in Thailand to deposit and manage shares. 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidence that needs to be attached to the proxy is: 

ก. หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
a. Proxy from the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy on behalf 
ข. หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 
b. Letter confirming that the person who sign the proxy on behalf of shareholder has custodian license 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบ
ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several 
proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
In agenda for election of director(s) can vote to elect all directors or each director. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้นผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบค.ตามแนบ 
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could 
additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จํากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทประจําปี 2561 ในวันท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริน้เซส                         
เลขท่ี 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร  10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of  Shareholders of the Company for year 2018, to be held on 24 April 2018,at 2.00 p.m, at Chamchuree Ballroom, 
Mezzanine Floor, Pathumwan Princess Hotel, No. 444, MBK Center, Phayathai Road, Khwaeng Wangmai, Khet Pathumwan, Bangkok 10330,                        
or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

------------------------------------------------------------- 

 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
    (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
   (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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 วาระที่ เรื่อง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects. 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
  (b)  My(our)  proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows: 
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วาระที่ เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda Subject : Election of directors (continue) 
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
  
 


