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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
Proxy Form C (for custodian) 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้) 

เขียนท่ี ...................................................................... 
Written at 
วนัท่ี ................ เดือน ..................... ปี .....................

 Date        Month                     Year 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................ สญัชาติ ..................................................................... 
   I / We  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี .............................. ถนน ....................................................................... ต  าบล / แขวง ................................................................................ 
Address     Road   Sub – District 

อ าเภอ / เขต ................................................................ จงัหวดั ........................................................... รหสัไปรษณีย ์........................... ........................ 
District Province Zip Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั............................................................................................................................ 
as the Custodian of (Please specify the fund name/shareholder name)............................................................................................................................ 

(2) ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคช่ัน จ ากดั (มหาชน) 

as a shareholder of TRC Construction Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม ............................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of     share (s) and the voting right equals to   vote (s) as follows 

หุ้นสามญั ..................................................... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ....................................................... เสียง 
ordinary shares    share (s) and the voting right equals to  vote (s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (Hereby appoint) 
 (1) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อาย/ุ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................  
 (2) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อายุ/ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................ 
 (3) ช่ือ/ Name  ................................................................................................ อายุ/ Age ...................... ปี  

       อยูบ่า้นเลขท่ี/ Address ........................ ถนน/ Road ……………………………………… ต าบล/แขวง/ Sub-District .............................. 
       อ  าเภอ/เขต/ District ........................................ จงัหวดั/ Province ……............................... รหสัไปรษณีย/์ Zip Code ................................ 
 (4)  รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวฒัน์    กรรมการอสิระ  อาย/ุ Age 55 ปี/ years 

Assoc. Prof. Aekkachai Nittayagasetwat, PH.D., FRM.   Independent Director  
อยูบ่า้นเลขท่ี 99/400 ซอยพฤกษชาติ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240  
Address 99/400 Soi Pheuksachart, Saphan Sung District, Bangkok 10240 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม: วาระท่ี  5 และ 7/ Conflict of Interest: Agenda 5 and 7 

 (5) นางพวงทิพย์  ศิลปศาสตร์   กรรมการอสิระ  อาย/ุ Age 64 ปี/ years 
Mrs. Puangthip Silpasart   Independent Director  
อยูบ่า้นเลขท่ี 411/1 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
Address 411/1 Soi Ratchada Niwet, Sam Saen Nok, Huaikhwang District Bangkok 10310 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม: วาระท่ี  5 และ 7/ Conflict of Interest: Agenda 5 and 7 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp  
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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 8 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562       
ในวนัจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ท่ีท าการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ห้องมลัติฟังกช์ัน่ ชั้น 2 เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 
5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 29 April 2019 
at 10.30 a.m. at the 2nd Floor, Multifunction Room of TRC Building, No.8 Soi Sukhaphiban 5 Soi 32, Tha Raeng, Bang Khen District, Bangkok 
10220 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึงของบริษทัฯ ท่ีปรากฏช่ือและประวติัดงัปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 7 
เป็นผูรั้บมอบฉนัทะได ้ 

A Shareholder is able to appoint one of two TRC’s independent directors as names and work experiences mentioned in the Enclosure No. 7 
to be the proxy.   

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is: 
          มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares 
          มอบฉนัทะบางส่วน  

To authorize the Proxy to split the votes less than the total number of shares 
         หุ้นสามญั..................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................................เสียง 

        Ordinary share..........................shares, and is entitled to cast..........................................................votes                

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 I/We therefore would like to vote for each agenda as follows: 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
Agenda 1:  To adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2561   
Agenda 2:  To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2018 
          (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงาน

ผู้สอบบัญชี 
Agenda 3:  To consider and approve the financial statements for the year 2018 ended  31 December 2018 
           (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561   
Agenda 4:  To consider and approve the omission of dividend payment and the non-allocation of profit as legal reserve for year 

2018 performance 
(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัสส าหรับผลประกอบการปี 2561 ให้กบักรรมการ 
Agenda 5:  To consider and approve the payment of directors’ bonus for the year 2018 performance 
           (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ cardidate 
Agenda 6:  To consider and approve the election of directors in replacement of those retiring by rotation 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เลือกกรรมการทั้งชุด 
Vote for all the nominated candidates as a whole 
เลือกกรรมการตามรายบุคคล 
Vote for an individual nominee 
1.   นางไพจิตร รัตนานนท์     ประธานกรรมการ 

  Mrs. Paichit Rattananon Chairman of the Board   
               เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง      งดออกเสียง……………เสียง 

Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 
2.  นางสาวภาวติา ลีส้กุล  กรรมการ  

                                                                       Ms. Pavita Leesakul  Director  
              เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง      งดออกเสียง……………เสียง 

Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 
3.    รศ.นพ.ก าจร ตติยกว ี  บุคคลที่ถูกเสนอให้เป็น กรรมการอสิระ            

 Assoc. Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D.   
 Candidate proposed to be Independent Director  

              เห็นดว้ย........................เสียง      ไม่เห็นดว้ย.......................เสียง      งดออกเสียง……………เสียง 
Approve (Vote)  Against (Vote) Abstain (Vote) 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2562 
Agenda 7:  To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2019 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  
Agenda 8:  To consider and appoint the auditors and the audit fee for the year 2019 

      (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี)                                                                                                                                                                           
 Agenda 9:   Other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง       ไม่เห็นดว้ย..........................เสียง  งดออกเสียง…………………เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ี  ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid any not voting as a shareholder. 

(7) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters apart from those agendum specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the 
proxy holder shall have the right Consideration and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to 
me/us specified in the proxy.  

ลงช่ือ ................................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………) Proxy Grantor 

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

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

ลงช่ือ .................................................................................. ผูรั้บมอบฉนัทะ 
Signature (…………………………………………………)   Proxy Holder 
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หมายเหตุ/Remarks: 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
(1) A Power of Attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder; and 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
(2) A letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a 
shareholder cannot be split for more than one proxy. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a 
shareholder cannot be split for more than one proxy. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ หนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of TRC Construction Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 29 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ท่ีท  าการบริษทั ทีอาร์ซี คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) ห้องมลัติฟังกช์ัน่ ชั้น 2 เลขท่ี 8 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 32 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืน 

In the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 29 April 2019 at 10.30 a.m. at the 2nd Floor, Multifunction Room of TRC Building, 
No.8 Soi Sukhaphiban 5 Soi 32, Tha Raeng, Bang Khen District, Bangkok 10220 or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ............................................................... ..................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.............................เสียง        งดออกเสียง................................เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง .................................................................................................. .................................................. 
Agenda No. Subject:  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.............................เสียง        งดออกเสียง................................เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง ................................................................................. ................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.............................เสียง        งดออกเสียง................................เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 

วาระท่ี ............................ เร่ือง .................................................................................................................................................... 
Agenda No. Subject:  

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

เห็นดว้ย........................เสียง    ไม่เห็นดว้ย.............................เสียง        งดออกเสียง................................เสียง 
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote) 


