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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)
เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
Shareholder’s Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้าพเจ้า
I/We

เดือน
Month

พ.ศ.
Year

สัญชาติ
nationality

สํานักงาน
ตัง้ อยูเ่ ลขที่

address

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั / Acting as Custodian of
ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ของ บริ ษท
ั จัสมิ น เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”)/being a shareholder of Jasmine Telecom Systems Public Company
Limited (the “Company”)
โดยถือหุน้ จํานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of
หุน้ สามัญ
ordinary share
หุน้ บุรมิ สิทธิ
preference share

(2)

shares
หุน้
shares
หุน้
shares

and having the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and having the right to vote equal to
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and having the right to vote equal to

votes as follows:
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint
(1)

(2)

(3)

ชือ่ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
ชือ่ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรือ
Province
Postal Code
or
ชือ่ ________________________________________ อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
Age
years, residing at
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphoe/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Province
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชัน้ 3 จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
่
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ นไป ในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General
Meeting of shareholders, held on Friday 27th April 2018, at 10.00 hrs., at Auditorium, 3rd Floor, Jasmine International
Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120 or on the date, at
time and place, as may be postponed or changed.

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้

(3)

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows :-




(4)

มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right,
accordingly
มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial proxy as follows: หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
shares with the voting rights of
votes;
ordinary share
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
เสียง
shares with the voting rights of
votes;
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด
เสียง
Aggregate voting rights being
votes.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2560
Agenda No. 1 To consider certifying the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017, held
on December 25, 2017
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นด้วย/Agree
วาระที่ 3
Agenda No. 3

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
To consider approving the Company’s financial statements, ended December 31, 2017
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นด้วย/Agree

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ั
พิจารณาเรือ่ งการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2560
Agenda No. 4 To consider the allocation of net profit as legal reserve and the dividend payment from the operating
result for the year 2017
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in

วาระที่ 4


เห็นด้วย/Agree

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes
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วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561
To consider an appointment of auditor and to fix audit fee for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นด้วย/Agree

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ และกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี
2561
Agenda No. 6 To consider the election of directors to replace those who retire by rotation and fix the remuneration
for the year 2018
6.1 อนุ มตั เิ ลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระ
6.1 To approve the election of directors to replace those who retire by rotation
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in



all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

 การเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
The election of the complete set of the directors
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

 การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิ น/ 1. Acting Second Lieutenant Annop Suthakavatin
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

2. พลตรี (หญิ ง) สุนันทา สิ ริสมั พันธ์/ 2. Major General Sunanta Sirisumpan
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

3. นางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย/ 3. Mrs. Nonglug Pongsrihadulchai
เห็นด้วย/Agree

เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

6.2 อนุ มตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
6.2 To approve fixing the directors’ remuneration for the year 2018
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นด้วย/Agree

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

เสียง/votes
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วาระที่ 7
Agenda No. 7

พิจารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other issues (if any)
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in


เห็นด้วย/Agree
(5)

all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้อง และไม่ถอื เป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้

If the proxy holder does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be
deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder.

(6)

ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ที ่ปี ระชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda or have 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถอื
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except in the event that the proxy holder does not vote
consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by
myself/ourselves.
ลงชือ่ /Signed
ลงชือ่ /Signed

ลงชือ่ /Signed

ลงชือ่ /Signed

(

ผูม้ อบฉันทะ/Proxy Grantor

)

(

)

(

)

(

)

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

ผูร้ บั มอบฉันทะ/Proxy Holder

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีป่ รากฏชือ่ ในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
This Proxy Form C. is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานทีต่ อ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ อื หุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
The requisite evidence to be attached to this proxy form are:(1) Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf
(2) a written evidence certifying that the person who signed the proxy form possesses a custodian licence
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder shall appoint only one proxy holder to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxy holders to vote separately.
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the agenda on the election of the Company’s directors, either the complete set of the directors or individual director may
be elected.
5. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of Proxy Form C as
per attached.

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
The continued list of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริ ษทั จัสมิ น เทเลคอม ซิ สเต็มส์ จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Jasmine Telecom Systems Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2561 ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ออดิทอเรียม ชัน้ 3
่
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทีจ่ ะพึงเลือ่ น
จัสมิน อินเตอร์เนชันแนล
ไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
At the 2018 Annual General Meeting of shareholders, held on Friday 27th April 2018, at 10.00 hrs., at Auditorium, 3rd Floor,
Jasmine International Tower, No. 200, Moo 4, Chaengwatana Road, Tambon Pakkret, Amphoe Pakkret, Nonthaburi 11120 or on the
date, at time and place, as may be postponed or changed.
วาระที่
Agenda No.

เรื่อง

Subject :



(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree
เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain
เสียง/votes
เรื่อง

วาระที่
Agenda No.




Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree



เสียง/votes

Subject :
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows :-

เห็นด้วย/Agree
วาระที่
Agenda No.

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เรื่อง

วาระที่
Agenda No.



เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

เรื่อง เลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
Subject : The election of the directors (continued)

ชื่อกรรมการ/Name of director
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

ชื่อกรรมการ/Name of director
เห็นด้วย/Agree
เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disagree

เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain

เสียง/votes

1. ผูท้ ี่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.
2. ผูม้ อบฉันทะ กรุณาแนบสําเนาเอกสารแสดงความเป็ นผูถ้ ือหุ้นมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
A copy of identity document of proxy grantor is required to attach with proxy form.

