
       ( ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบัท่ี 7 ) 

                                                                  (  Attachment 7 ) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 
 
 

เขียนท่ี (Written at)….............……………................................. 
วนัท่ี......…..……เดือน................................ พ.ศ.......... 
Date……………Month…………………Year……... 

(1)   ขา้พเจา้ (I/We)……………………………...…..………...………..…….........................………………......
สาํนกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี……......................ถนน (Road)............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)……....…….............
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet)...…..........................จงัหวดั (Province).................…......รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)................... 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั....................................................................................... 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 
as a custodian of………………………………..who is a shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม......................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................เสียง ดงัน้ี 
holding shares at the total amount of……….……shares   and have the rights to vote eqyal to……….…..votes as follows:  
 หุน้สามญั.............................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 
 ordinary share……………………shares    and have the rights to vote equal to……………..………..votes 
 หุน้บุริมสิทธิ........................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................................เสียง 
 Preference share……………....…shares and have the rights to vote equal to………...…..………..votes 
 (2)   ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 
 (1)  ช่ือ (Name)....................................................................................... อาย ุ(Age)..........................ปี (Years) 
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)....................ถนน (Road)............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)................................... 
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet)..........................จงัหวดั (Province)..........................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)...........หรือ (or) 
 (2) ช่ือ (Name)....................................................................................... อาย ุ(Age)..........................ปี (Years) 
อยูบ่า้นเลขท่ี (Residing at)....................ถนน (Road)............................ตาํบล/แขวง (Tambol/Kwaeng)................................... 
อาํเภอ/เขต (Amphur/Khet)..........................จงัหวดั (Province)..........................รหสัไปรษณีย ์(Postal Code)...........หรือ (or) 
 (3)   นายสุเทพ  พงษพิ์ทกัษ ์  (Mr. Suthep   Pongspitak)    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ    (Independent 
Director and a member of the Audit Committee)      อาย ุ  (Age)     66     ปี   (Years)       อยูบ่า้นเลขท่ี   (Residing at)        111/165        
ถนน   (Road)     สุโขทยั  (Sukhothai)       แขวง  (Kwaeng)     ดุสิต  (Dusit)         เขต  (Khet)      ดุสิต   (Dusit)       กรุงเทพมหานคร    
(Bangkok)         รหสัไปรษณีย ์ (Postal Code)      10300 
 
 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
20฿ 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุม  และออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 
เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย  
Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders in the year 2021 on 
Monday, April 26, 2021 at 10.00 hrs. at Bussarakum Ballroom, 2/F Avani Atrium Bangkok Hotel, Located on No.1880 
New Petchburi  Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huaykwang, Bangkok 10310 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
   มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
   Grant partial shares of 
    หุน้สามญั.........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
    ordinary share……..…….shares and have the rights to vote equal to…..……votes 
    หุน้บุริมสิทธิ....................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.......................เสียง 
    preference share……..….shares and have the rights to vote equal to…..……votes 
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด.............................................................เสียง 
    The total number of voting rights is……………………………….………….votes 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี   
  I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:    

  วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563  เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 
  Agenda 1. To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders of 

the Company held June 19, 2020 
           (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 

 วาระท่ี 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี 2563  
 Agenda 2. To acknowledge the report on the Company’s 2020 performance 
  - เพ่ือรับทราบ -      
  -To be informed- 
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  วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
  Agenda 3. To consider and approve the Company’s financial statement for the year ending December 

31, 2020 

                         (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย.........เสียง ไม่เห็นดว้ย.........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 

  วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 
    Agenda 4.  To consider and approve the 2020 dividend payment  

                        (ก) (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
          (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
  Approve…….votes              Disapprove……..votes                 Abstain…..……votes 
 
 

  วาระท่ี 5. พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ  
    Agenda 5.  To consider and approve the election of new directors in place of those due to retire by rotation 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
       (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                                                  The appointment of all directors 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   Approve…….votes       Disapprove….…..votes            Abstain…..……votes 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   The appointment of each director 
   ช่ือกรรมการ :  นายพงษศ์กัด์ิ  องัสุพนัธ์ุ 
   Name of the director :  Mr. Pongsak   Angsupan 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   Approve…….votes       Disapprove….…..votes            Abstain…..……votes 
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   ช่ือกรรมการ  นายอนุวฒัน์  เมธีวบิูลวฒิุ 

   Name of the director :  Mr. Anuwat   Matheewiboonwut  
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   Approve…….votes       Disapprove….…..votes            Abstain…..……votes 

   ช่ือกรรมการ  นางสาวอมรา  เจริญกิจวฒันกลุ 
   Name of the director :  Ms. Amara   Charoengitwattanakul 

                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
   Approve…….votes       Disapprove….…..votes            Abstain…..……votes 

       

 วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ประจาํปี 2564 

 Agenda 6. To consider and approve the determination of directors’ 2021 remuneration 

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 

  วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 
     Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditor and determine its fee for 2021 
                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 

   วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 35 และเพ่ิมขอ้บงัคบั ขอ้ท่ี 56 
     Agenda 8. To consider and approve the amendment of the Articles of Association No. 35  and the 
         Addition of the Articles of Association No. 56   

                         (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 

    



   วาระท่ี 9. พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
   Agenda 9. To consider other business, if any 

                        (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
    A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่า
การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  A proxy’s vote in any agenda which does not comply with those specified in this Proxy Form shall be 
deemed invalid and not my voting as a shareholder. 
 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the 
meeting consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there 
is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote as to his/her consideration. 
 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy at the meeting, except for the case that the proxy does 
not cast the vote as specified in this Proxy Form. 

 
 ลงช่ือ………………………….................................ผูม้อบฉนัทะ 
                                                                             Signature (……………………………………......…….) Shareholder         
 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                           Signature (……………………………………......…….) Proxy                                          
 

 ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                       Signature (……………………………………......…….) Proxy            

 

                                                             ลงช่ือ....…..........................…………………...........ผูรั้บมอบฉนัทะ                                
                                                                         Signature (……………………………………......…….) Proxy            
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หมายเหตุ 
 

1.  หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้              
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

  Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodians in Thailand can use the Proxy 
Form C 

 

2.  หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
  Evidences to be enclosed with the Proxy Form are: 
  (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 Power of Attorney from shareholders authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 
shareholder. 

  (2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
   Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a custodian. 
 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

  Shareholders shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. Shareholders may not split number of 
shares and appoint more than one proxy in order to split votes. 

 

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
  In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a 

whole or for an individual nominee. 
 

5.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ
ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

  In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the 
shareholders may use the Attachment to Proxy Form C. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จาํกดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of Rojana Industrial Park Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งบุษราคมั บอลรูม ชั้น 2 
โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310  หรือท่ีจะ
พึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย    

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of Rojana Industrial Park Public Company Limited on 
Monday, April 26, 2021 at 10.00 hrs. at Bussarakum Ballroom, 2/F., Avani Atrium Bangkok Hotel, No.1880, New 
Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.    

………………………………………………………… 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                          (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
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                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 

                 
 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
 

 วาระท่ี........................... เร่ือง.............................................................................................................. 
 Agenda……………….Subject……………………………………………………………………... 
                             (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
     A proxy has the rights to consider and vote on my/our behalf. 
                    (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
   A proxy votes on my/our following purposes: 
                  เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย..........เสียง งดออกเสียง........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes                Abstain…..……votes 
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วาระท่ี........................... เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda………………..Subject : Election of directors (Continued) 

  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…….……votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
  ช่ือกรรมการ................................................................................................................................ 
  Name of the Director………………………………………………………………………….. 
                   เห็นดว้ย..........เสียง ไม่เห็นดว้ย...........เสียง งดออกเสียง...........เสียง 
 Approve……votes              Disapprove….…..votes              Abstain…..…..…votes 
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