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 หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (Form  B) 

 (PROXY  FORM)  
   
 เขียนท่ี   
 Made at  
 วนัท่ี   
 Date   

 (1) ข้าพเจ้า สญัชาต ิ  
 I(We), Nationality   

อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
Residing at No.  Road Sub-district 

อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์  
District Province Postal Code 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน)  
 As a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง ดงันี ้
holding a total number of  shares,  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 

 หุ้นบริุมสทิธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  
 Preference shares of  shares,  entitled to vote in the number of  votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
 Hereby grant 
  
   (1)  อาย ุ ปี 
   age years 

  อยู่บ้านเลขท่ี ถนน ต าบล/แขวง  
  Residing at No. Road Sub-district 

  อ าเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรือ 
  District Province Postal Code or 
    
               (2)      นางมาลยั  รัชตสวรรค์                กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 63 ปี 
           Mrs. Malai                   Rachataswan          Independent Director and Audit Committee                             age         63 years
           อยู่บ้านเลขท่ี 191 ซอยรามค าแหง 43/1 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์ 10310                           หรือ             
           Residing at No.191 Soi Ramkhamhaeng 43/1, Phlabphla, Wang Thonglang Bangkok, Postal Code 10310                        or 

             นายชยัยพล ทมิสธีุพนัธ์                  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 64 ปี 
           Mr.Chaiyapont  Timsootheepant        Independent Director and Audit Committee                            age         64  years
           อยู่บ้านเลขท่ี 155/21 หมู่ท่ี 5 ต าบลบางกรวย อ าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรีุ  รหสัไปรษณีย์ 11130                                             หรือ 
           Residing at No. 155/21 Moo 5, Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi, Postal Code 11130                                                    or 

             นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน                    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ 64 ปี 
           Mr. Theraphan   Jittalarn                     Independent Director   and Audit Committee                         age         64  years 
           อยู่บ้านเลขท่ี 2046/20 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย์ 10250                       
           Residing at No.2046/20 Phatthanakan Road, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok, Postal Code 10250        
     
    

อากรแสตมป์ 20.- บาท 
Stamp Duty 20.- Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 
ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสริุยวงศ์                
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั 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 2019, to be held on 25 April 2019, at 2.00 pm, at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Crowne 1-3 Room, Level 21, No.952, Rama IV 
Road, Khwang Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500 ,or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

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

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2561 
   Agenda 1  To certify the minutes of the Company’s 2018 Annual General Meeting of Shareholders 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

                              วาระท่ี      2     พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2561 
   Agenda 2 To certify the Company’s board of directors’ performance in the past year and the 2018 annual report 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
   Agenda 3 To approve the Company’s annual financial statements and profit and loss statements for the year ended 

December 31, 2018 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
   Agenda 4 To elect directors in replacement of those vacating office as their term is due    
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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: 
    ก าหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 คน   
    Indicate that the Company has 9 Directors. 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
                                                Approve                     Disapprove               Abstain 
    การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ    
    To elect of all directors. 
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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                                                                               การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    To elect of each director. 
    (1) ช่ือกรรมการ : นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ   
     Director’s Name : Mr.Suthep  Wongvorazathe 
          เหน็ด้วย       ไม่เหน็ด้วย                งดออกเสียง 
       Approve    Disapprove        Abstain  
    (2) ช่ือกรรมการ : นายอฏัฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ 
     Director’s Name : Mr.Att Tongyai Asavanund 
           เหน็ด้วย           ไม่เหน็ด้วย                            งดออกเสียง 
       Approve   Disapprove         Abstain  
                               วาระท่ี     5 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินบ าเหน็จกรรมการ 
   Agenda 5 To approve payments of remuneration and special remuneration for directors 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าปี 2562 
   Agenda 6 To appoint auditors and specify remuneration for the year 2019  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

   วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล 
   Agenda 7 To approve dividend payment 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain 
                              วาระท่ี     8      พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังาน

ของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 
         Agenda  8    To approve the issuance and offering of the Ordinary Share-Purchase Warrants to the Directors Executives 

and Employees of the Company and its Subsidiaries No.1 (MK-WA) 
         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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                             วาระท่ี   9       พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

       Agenda  9      To approve the increase in registered capital of the company to facilitate the dividend payment and Employee 
Stock Option Plan for the Directors Executives and Employees of the Company and its subsidiaries No.1 
(MK-WA) 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

                            วาระท่ี 10        พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
      Agenda10       To approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association as to reflect the increase of the 

Company’s registered capital 
         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

                          วาระท่ี 11        พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นสามัญ                    
เพิ่มทนุของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยครัง้ที่ 1 (MK-WA) 

   Agenda11           To approve the allocation of the newly issued ordinary shares for stock dividend payment and reserve for the 
exercise of warrants to purchase the Company’s ordinary shares to be issued and offered for sale to  the 
Directors Executives and Employees of the Company and its subsidiaries under Employee Stock Option Plan 
No. 1 (MK-WA) 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

                            วาระท่ี 12       พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนขายหุ้ นกู้ เป็นวงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 6,000 ล้านบาท                           
จากวงเงินเดมิไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

    Agenda12          To approve the increase in the total amount and an outstanding value for issuance and offering of debenture 
at a particular time from not exceeding 3 Billion Baht to be not exceeding 6 Billion Baht 

         (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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                               วาระท่ี    13     พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 13  To consider other matters (if any) 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
     (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี  ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกต้อง               
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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 หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุม มีการพิจารณาหรือ            
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและ
ลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  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.   

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 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. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น ให้ผู้ 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.  

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

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเตมิได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 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 B as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Proxy Form B. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท มัน่คงเคหะการ จ ากดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 ในวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชัน้ 21 โรงแรมคราวน์พลาซา่ กรุงเทพ ลมุพินี 
พาร์ค เลขท่ี 952 ถนนพระรามท่ี 4 แขวงสริุยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย  
At the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for year 2019, to be held on 25 April 2019, at 2.00 p.m, at Crowne Plaza Bangkok 
Lumpini Park Hotel, Crowne 1-3 Room, Level 21, No.952, Rama IV Road, Khwang Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500,or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 

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

 วำระท่ี เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
    (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระท่ี เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระท่ี เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระท่ี เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
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 วำระท่ี เร่ือง    
 Agenda Subject 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร  
   (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  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  

 วำระท่ี เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 Agenda Subject : Election of directors (continue) 
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
 ช่ือกรรมการ :   
 Director’s Name :  
  เหน็ด้วย  ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
       Approve  Disapprove  Abstain  
  
 


