
  - 1 - 

     สิ�งที�ส่งมาดว้ย 8  /   Attachment 8 
 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20) 

 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

 
 

เขียนที
   
Written at 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         วนัที
  เดือน  พ.ศ.       
Shareholders’ Registration No. Date Month Year 
   
(1)   ข้าพเจ้า  สญัชาต ิ  
            I/We                                                                                                                               nationality                    
            อยู่บ้านเลขที
    

Address                  
 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั พฤกษา โฮลดิ3ง จาํกดั (มหาชน) (“ บริษทัฯ” )  
 being a shareholder of   Pruksa Holding Public Company Limited (the “ Company” ) 

 

โดยถือหุ้นจํานวนทั Aงสิ Aนรวม  หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                               เสียง ดงันี A 
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to                                                         votes as follows: 
 � หุ้นสามญั  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                      เสียง  
       ordinary share  shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
 � หุ้นบริุมสิทธิ หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                 เสียง 

       preferred share shares  and have the rights to vote equal to                                      votes 
 
(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  (สามารถมอบใหก้รรมการอสิระของบรษิทัฯ คนใดคนหนึ�งได ้โดยมรีายละเอยีดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 5) 

Hereby appoint  (May grant proxy to the Company's Independent Director details shown in Attachment 5) 
 
 
 

1.  ชื�อ    ดร.อนุสรณ์ แสงนิ�มนวล ตําแหน่ง      กรรมการอสิระ   อายุ 66      ปี  
Name  Dr. Anusorn Sangnimnuan  Position   Independent Director Age     66     years   

 อยู่บา้นเลขที� 589/5 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสุข) แขวงคลองเจา้คุณสงิห ์เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310      หรอื 
   Residing at   589/5, Soi Ladprao 87 (Jantrasuk), Klong Jaokhunsingh Sub-district, Wangthonglang District , Bangkok 10310  or 

2.  ชื�อ    นายวรีะชยั งามดวีไิลศกัดิ h ตําแหน่ง      กรรมการอสิระ   อายุ 57           ปี  
Name  Mr. Weerachai Ngamdeevilaisak                     Position   Independent Director Age    57     years   

 อยู่บา้นเลขที�  37 ซอยรามอนิทรา 4 แขวงอนุสาวรยี ์เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220                                                         หรอื 
Residing at   37, Soi Ramindra 4, Anusaowaree Sub-district, Bangkaen District, Bangkok 10220    or  
 

3.  ชื�อ         นายอนุวฒัน์ จงยนิด ี ตําแหน่ง       กรรมการอสิระ อายุ 62 ปี  
Name   Mr.Anuwat Jongyindee               Position   Independent Director Age           62     years   

 อยู่บา้นเลขที� 77/256 ซอยพหลโยธนิ 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220                    หรอื 
           Residing at 77/256 Soi Phaholyothin 54/1 Yak 4-45 (Mooban Chonlada), Sai Mai Sub-district, Sai Mai District, Bangkok 10220 or 

4.  ชื�อ     ตําแหน่ง__     อายุ  ปี  
Name                 Position    Age        years   

 อยู่บา้นเลขที�      
 Residing at    
    

 คนใดคนหนึ�งเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2563 
ในวนัศุกรท์ี� 26 มถิุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทัเลขที� 1177 อาคารเพริ์ล  แบงก์คอ็ก  ชั qน 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 26 June 2020, at 2:00 
p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, 
Thailand or at any adjournment thereof. 
 

ผู้ทีKมาประชมุด้วยตนเอง โปรดนําหนงัสือฉบบันี3มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั qงนีq ดงันีq 

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:  
         

วาระทีK 1 พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษทั เกีKยวกบัผลการดาํเนินงานในรอบปี 2562     
Agenda No. 1 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2019  
  

วาระทีK 2 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ3นสุด ณ วนัทีK 31 ธนัวาคม 2562 
Agenda No. 2 To consider and approve the Company’s financial statements for the accounting period ending  31 December, 2019 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove    Abstain  
 
           

วาระทีK  3 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

Agenda No. 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and To acknowledge the interim dividend 
payment. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove       Abstain  

                   

วาระทีK 4 พิจารณาอนุมตัิแต่งต ั 3งกรรมการแทนกรรมการซึKงต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
Agenda No. 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation. 

 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

 การแต่งตั qงกรรมการทั qงชุด 
 To elect directors as a whole 

   เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
       Approve   Disapprove        Abstain  
 

 การแต่งตั qงกรรมการเป็นรายบุคคล 
       To elect each director individually 
 

 
ชื�อกรรมการ     ดร.ปิยสวสัดิk  อมัระนันทน์  
Name of Director: Dr. Piyasvasti Amranand 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย    งดออกเสยีง  
 Approve   Disapprove         Abstain  
                   

ชื�อกรรมการ                   นางรตันา พรมสวสัดิk  
Name of Director:        Mrs. Rattana Promsawad  

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve        Disapprove         Abstain  
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วาระทีK 5 พิจารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 
Agenda No. 5 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2020 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  

   

วาระทีK 6 พิจารณาอนุมตัิแต่งต ั 3งผ ู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส ําหรบัรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี 2563 และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2563 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the Company’s auditors for the 2020 accounting period, and      
the determination of the audit fees for 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain 
 

วาระทีK 7 พิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 37,878,258 บาท (สามสิบเจด็ล ้านแปดแสนเจด็หมืKนแปดพนั
สองร้อยห้าสิบแปดบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,226,383,180 บาท (สองพนัสองร้อยยีKสิบหกล้านสามแสนแปดหมืKน
สามพนัหนึK งร ้อยแปดสิบบาท) เป็น 2,188,504,922  บาท (สองพนัหนึK งร ้อยแปดสิบแปดล้านห้าแสนสีKพนั เก้าร้อยยีKสิบ
สองบาท) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนทีKจาํหน่ายไม่ได้ หรือทีKยงัไม่ได้นําออกจาํหน่ายของบริษัทฯ ซึKงออกไว้เพืKอรองรบั
การใช้สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิทีKจะซื3อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จาํนวน 37,878,258 หุ้น (สามสิบเจด็ล ้านแปดแสน
เจด็หมืKนแปดพนัสองร้อยห้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าทีKตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึKงบาท) 

Agenda No. 7 To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital by Baht 37,878,258 (thirty seven 
million, eight hundred seventy-eight thousand, two hundred fifty-eight Baht), from Baht 2,226,383,180 (two 
billion, two hundred twenty-six million, three hundred eighty-three thousand, one hundred eighty Baht) to Baht 
2,188,504,922 (two billion, one hundred eighty-eight million, five hundred four thousand, nine hundred twenty-
two Baht) by cancelling all registered shares that remain unsold or not yet offered which issued to 
accommodate the exercise of warrants in the amount of 37,878,258 shares (thirty seven million, eight hundred 
seventy-eight thousand, two hundred fifty-eight shares), with a par value of Baht 1 (one Baht) each. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
 

วาระทีK 8 พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิKมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เร ืKองทุนจดทะเบียนบริษทัฯ เพืKอให้สอดคล้อง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระทีK 7 

Agenda No. 8 To consider and approve an amendment to the Company's Memorandum of Association, Clause 4: The 
Company's registered capital, to be in line with the decrease of the Company's registered capital under agenda 
item 7. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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วาระทีK 9 

 

พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี3วงเงินไม่เกิน 10,000 ล ้านบาท (หนึKงหมืKนล ้านบาท) 
Agenda No. 9 To consider and approve the issuance and offering for sale of debt instruments with the amount of not 

exceeding Baht 10,000 million (ten billion Baht). 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 

วาระทีK  10 พิจารณาเรืKองอืKนๆ  (ถ้ามี) 
Agenda No. 10 Other business (if any). 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
       Approve         Disapprove         Abstain  
 
 

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไม่เป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนีqใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนั qนไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

  Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote  

of the Shareholder. 

 (6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลง

มตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณา

และลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

  In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than 

those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my 

behalf as the Proxy deems appropriate. 

  กจิการใดที�ผู้รบัมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที�ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที�ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถือ

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
  For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 
vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

 
 ลงนาม/Signed  ผูม้อบฉนัทะ/Shareholder 

                                                                                 (    ) 
 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 

 
 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                 (    ) 
 

 ลงนาม/Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                 (    ) 
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หมายเหตุ / Remark 
 
1. ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ

หลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number 

of shares to several proxies to vote separately  

2. วาระเลอืกตั qงกรรมการสามารถเลอืกตั qงกรรมการทั qงชุดหรอืเลอืกตั qงกรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ�มเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
ตามแนบ 

 In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular 
Continued Proxy (Form B) as enclosed. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Attachment to Proxy Form (Form B.) 

 
 การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั พฤกษา โฮลดิqง จํากดั (มหาชน)   (“บริษทั”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัศุกร์ที� 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทเลขที� 1177 อาคารเพิร์ล      
แบงก์คอ็ก  ชั qน 4 ถนนพหลโยธนิ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนัเวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 26 June 2020, at 2:00 p.m., at Meeting room, 1177 Pearl Bangkok 
Building 4th floor, Phaholyothin Road, Phayathai Sub-district, Phayathai District, Bangkok 10400, Thailand or such other date, time and place as the 
meeting may be held.  

  

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

 วาระทีK    เร ืKอง    
Agenda No. Re : 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
 วาระทีK    เร ืKอง    

Agenda No. Re : 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
 วาระทีK    เร ืKอง    

Agenda No. Re : 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 
 วาระทีK    เร ืKอง    

Agenda No. Re : 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
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 วาระทีK    เร ืKอง เล ือกต ั 3งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda No. Re:  The election of directors (Continued) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันีq 
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

ชื�อกรรมการ     
Name of Director    

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
 

 ชื�อกรรมการ   
Name of Director          

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 ชื�อกรรมการ   
Name of Director          

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  

 ชื�อกรรมการ   
Name of Director        

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสยีง  
      Approve         Disapprove         Abstain  
 


