
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
 
   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 
 

 
 เขยีนที ่  
 Written at 
 วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 
   
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี้ 
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to   votes 
     
(3) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิทักไ็ด ้รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 ) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 5) 
   
  1. ชือ่ นายสวิุทย ์ สิงหจนัทร ์ อายุ 63 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 22/104 
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง บางตลาด อ าเภอ/เขต ปากเกรด็ 
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั นนทบรีุ รหสัไปรษณยี ์ 11120  หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์   หรือ  
   Province Postal Code   or  
   3. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์     
   Province Postal Code     
  

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 



 

 

 
 
 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น 

ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders for the 
year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 13. 30 at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/ 368, Soi Phaholyothin 62, 
Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

  
 กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีม่ผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at the meeting, shall be deemed as such act had been done by myself / ourselves except for the 
vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form. 

  
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed                Independent Director Proxy 

 
 
 
 
หมายเหตุ 
ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั
มอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Remarks    
A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions 
and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 



 

 

 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

 

 
 เขยีนที ่  
 Written at 
 วนัที ่  เดอืน  พ.ศ.  
 Date  Month  Year  
       
(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  
 I/We  Nationality  
 อยู่บา้นเลขที ่  ถนน  ต าบล/แขวง  
 Address No.  Road  Sub-district  
 อ าเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์  
 District  Province  Postal Code  
       
(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 
   
 โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี้ 
 holding the total amount of shares  and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  ordinary share shares  and have the rights to vote equal to  votes 
  หุน้บุรมิสทิธ ิ  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง 
  preference share shares  and have the rights to vote equal to  Votes  
     
(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทักไ็ด้ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5) 
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 5) 

 

  1. ชือ่ นายสวิุทย ์สิงหจนัทร ์ อายุ 63 ปี อยู่บา้นเลขที ่ 22/104 
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง บางตลาด อ าเภอ/เขต ปากเกรด็ 
   Road   Sub - District District 
   จงัหวดั นนทบรีุ รหสัไปรษณยี ์ 11120  หรือ  
   Province Postal Code   or  
  2. ชือ่  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขที ่  
   Name  Age  years, residing at  
   ถนน  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  
   Road  Sub - District   District 
   จงัหวดั  รหสัไปรษณยี ์     
   Province Postal Code     

 
 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของขา้พเจ้า   เพื่อเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2561 ในวนัพฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 
ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

 anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the Annaul General Meeting of the Shareholders for the 
year 2018  on Thursday 26 April 2018 at 13.30  at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/368, Soi Phaholyothin 62, 
Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

 

 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Stamp Duty Baht 20) 



 

 

 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 
  
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
Agenda 1 Consider and certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2017 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี  2560 

วาระนี้เป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2017 

No voting is required for this agenda because it is for the shareholders’ information. 
  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี  ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2017. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฏหมายและงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
Agenda 4 To consider no distribution of the dividend payment from the financial performance for the year 2017. 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
   
                การเลอืกตัง้กรรมการทัง้หมดซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ชุด 
                Election of those retired directors 
   
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 



 

 

         
  การเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  Election of certain directors: 
   
 1. นายภาณุ ศีติสาร 
 1. Mr. Panu Seetisarn 
  
   เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
        
  
 2. นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน 
 2. Ms. Anong Panicharoennan 
  
   เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
        
  
 3. นายวรพงศ ์จ าจด 
 3. Mr. Vorapong Jamjod 
  
   เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
   Approve  Disapprove  Abstain 
        
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
Agenda 6 To consider and approve the annual remuneration of directors for the year 2018 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
  
วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of auditor's remuneration 

for the year 2018 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร หรือ 
  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
    เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve  Disapprove  Abstain 
         
วาระท่ี 8 พิจารณาวาระอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 Consider other matters (if any) 
  
  
 



 

 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถู่กต้องและ
ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ทีป่ระชุมมกีารพจิารณา

เลอืกลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ให้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

 In case I/we do not specify the authorization or the authorization is unclear or if the meeting considers or resolves any matter other 
than those specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be 
authorized to consider and vote the matter on my behalf/our behalves as the proxy deems appropriate. 

  
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
  
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed               Independent Director Proxy 

 
 
หมายเหตุ 
Remarks 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
A shareholder may grant a proxy to only one person.  The number of shares held by a shareholder may not be divided into 
several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes. 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 
3. ในกรณทีีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the 
Attachment to Proxy Form B. 

  



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Regular Continued Proxy (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของบริษทั เพาเวอร ์โซลชูัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชัน่ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ใน วนั
พฤหสับดีท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม ภตัตาคารจติรโภชนา เลขที ่26/368 ซอยพหลโยธนิ 62 ถนนพหลโยธนิ แขวงสายไหม 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for Annual General Meeting of the 
Shareholders for the year 2018 on Thursday 26 April 2018 at 13.30, at the meeting room, Jitpochana Restaurant, 26/368, Soi Phaholyothin 
62, Phaholyothin Road, Saimai, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

______________________________ 
 

วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
วาระท่ี  เรื่อง  
Agenda  Subject 
   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร   หรือ 
   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 
   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
          
          



 

 

วาระท่ี  เรื่อง         เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda  Subject    Elect of directors 
   
  ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
  ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
  ชือ่กรรมการ................................................................................................... 
     เหน็ดว้ย  ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
     Approve  Disapprove  Abstain 
          
 

 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
  
 
 
 

ลงชือ่  ผูม้อบฉนัทะ 
Signed  Grantor 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Proxy 
   
ลงชือ่  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed  Independent Director Proxy 

 

 


