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สิ่งที่ส่งมาดว้ยลำดับที่ 5 
   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 

 

 

 เขยีนท ี  

 Written at 

 วนัท ี  เดอืน  พ.ศ.  

 Date  Month  Year  

       

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 I/We  Nationality  

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน  ตําบล/แขวง  

 Address No.  Road  Sub-district  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 District  Province  Postal Code  

       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 

   

 โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิรวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี 

 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 ้รายละเอยีดตามสิงทีส่งมาด้วย  ) 

 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 4) 

   

  1. ชอื นายสุวิทย ์สิงหจนัทร ์ อายุ 65 ปี อยู่บา้นเลขท ี 22/104 

   Name Mr.Suvit Singhajun Age 65 years, residing at 22/104 

   ถนน  ตําบล/แขวง บางตลาด อําเภอ/เขต ปากเกรด็ 

   Road   Sub – District   Bang Talat District          Pak Kret 

   จงัหวดั นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ  

   Province   Nonthaburi Postal Code 11120  or  

  2. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  

   Name  Age  years, residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

   Province Postal Code   or  

   3. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  

   Name  Age  years, residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     

   Province Postal Code     

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Stamp Duty Baht 20) 



                    หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
                    บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)                                                                                                 

หน้า 23 
 

 คนใดคนหนึงเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพอืเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2564 ในวนัพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสํานักงานแห่งใหญ่ เลขที 325/1 อาคารพีเอสที ชนั G ถนน

พหลโยธนิ  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 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 2021 on Wednesday 28 April 2021 at 1.30 p.m. at the meeting room at the Company’s head office No. 325/1 PST Building, 

Floor G, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

  

 กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทมีผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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. 

  

ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

Signed  Grantor 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed                Independent Director Proxy 
 

 
หมายเหตุ 

ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. 
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 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Proxy (Form B) 

 

 

 เขยีนท ี  

 Written at 

 วนัท ี  เดอืน  พ.ศ.  

 Date  Month  Year  

       

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 I/We  Nationality  

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน  ตําบล/แขวง  

 Address No.  Road  Sub-district  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 District  Province  Postal Code  

       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 

   

 โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิรวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี 

 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 ้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทักไ็ด้ รายละเอียดตามสิงทีส่งมาด้วย ) 

 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 4) 
 

  1. ชอื นายสุวิทย ์สิงหจนัทร ์ อายุ 65 ปี อยู่บา้นเลขท ี 22/104 

   Name Mr.Suvit Singhajun Age 65 years, residing at 22/104 

   ถนน  ตําบล/แขวง บางตลาด อําเภอ/เขต ปากเกรด็ 

   Road   Sub – District   Bang Talat District          Pak Kret 

   จงัหวดั นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ  

   Province   Nonthaburi Postal Code 11120  or  

  2. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  

   Name  Age  years, residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     

   Province Postal Code     

         

 คนใดคนหนึงเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า   เพอืเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจําปี 2564 ในวนั พุธ ที 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานแห่งใหญ่ เลขท ี325/1 อาคารพเีอสที ชนั G ถนน

พหลโยธนิ  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 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 2021 on Wednesday 28 April 2021 at 1.30 p.m.  at the meeting room at the Company’s head office No. 325/1 PST Building, 

Floor G, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Stamp Duty Baht 20) 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงันี 

 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 

  

วาระที 1 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี  2563 

วาระนเีป็นวาระเพอืทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 

No voting is required for this agenda because it is for the shareholders’ information. 

  

วาระที 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

         

วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit to the statutory reserve and suspension dividend payment from the 

financial performance for the year 2020. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

         

วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

   

                การเลอืกตงักรรมการทงัหมดซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระทงัชุด 

                Election of those retired directors 

   

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  การเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

  Election of certain directors: 

   

 1. นางสาวอนงค ์พานิชเจริญาน 

 1. Ms. Anong Panicharoennan 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 
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 2. นายวรพงศ ์จาํจด 

 2. Mr. Vorapong Jamjod 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

        

        

 3. นายสรศกัดิ เพียรเวช 

 3. Mr. Sorasak Pienvej 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

Agenda 5 To consider and approve the annual remuneration of directors for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2564 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of auditor's remuneration for 

the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

         

  

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ และแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 

(วตัถปุระสงค)์ 

Agenda 7 To consider and approve Company’s Objective and Memorandum of Association Clause 3. (Objective) Amendment 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ  

Agenda 8 To consider and approve to amend the Company’s Article of Association 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 9 พิจารณาวาระอืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 9 Consider other matters (if any) 

  

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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) ในกรณีทขีา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณา

เลอืกลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทมีกีารแก้ไขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 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. 

  

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุมนนั  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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

  

 

  

ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

Signed  Grantor 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed               Independent Director Proxy 
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หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบ

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. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Regular Continued Proxy (Form B) 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) 

Authorisation on behalf of the Shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 ใน วนัพธุที 28 

เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานแห่งใหญ่ เลขท ี /  อาคารพเีอสที ชนั G ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

A proxy is granted by a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited for Annual General Meeting of the Shareholders 

for the year 2021 on Wednesday 28 April 2021 at 1.30 p.m. at the meeting room at the Company’s head office No. 325/1 PST Building, Floor 

G, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

______________________________ 

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที  เรอืง         เลอืกตงักรรมการ (ต่อ) 

Agenda  Subject    Elect of directors 

   

  ชอืกรรมการ   

     

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

  ชอืกรรมการ   

     

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

  ชอืกรรมการ   

     

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบูิรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

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

  

  

  

  

ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

Signed  Grantor 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Independent Director Proxy 
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   หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

Proxy (Form C) 

 

 

 เขยีนท ี  

 Written at 

 วนัท ี  เดอืน  พ.ศ.  

 Date  Month  Year  

       

(1) ขา้พเจา้  สญัชาต ิ  

 I/We  Nationality  

 อยู่บา้นเลขท ี  ถนน  ตําบล/แขวง  

 Address No.  Road  Sub-district  

 อําเภอ/เขต  จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  

 District  Province  Postal Code  

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั   

 Acting as Custodian of   

       

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ  บริษทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) 

 being a shareholder of Power Solution Technologies Public Company Limited (the “Company”) 

   

 โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิรวม  หุน้  และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสยีง ดงันี 

 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 ้รายละเอยีดตามสิงทีส่งมาด้วย  ) 

 Hereby appoint (The shareholder may appoint the director of the company to be the proxy, details in Enclosure 4) 

   

  1. ชอื นายสุวิทย ์สิงหจนัทร ์ อายุ 65 ปี อยู่บา้นเลขท ี 22/104 

   Name Mr.Suvit Singhajun Age 65 years, residing at 22/104 

   ถนน  ตําบล/แขวง บางตลาด อําเภอ/เขต ปากเกรด็ 

   Road   Sub – District     Bang Talat District          Pak Kret 

   จงัหวดั นนทบุร ี รหสัไปรษณีย ์ 11120  หรือ  

   Province   Nonthaburi Postal Code 11120  or  

  2. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  

   Name  Age  years, residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

   Province Postal Code   or  

   3. ชอื  อายุ  ปี อยู่บา้นเลขท ี  

   Name  Age  years, residing at  

   ถนน  ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  

   Road  Sub - District   District 

   จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์     

   Province Postal Code     

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Stamp Duty Baht 20) 
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 คนใดคนหนึงเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจ้า เพอืเข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจ้า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจําปี 2564 ในวนัพุธที 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานแห่งใหญ่ เลขท ี325/1 อาคารพเีอสท ีชนั G ถนน

พหลโยธนิ  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย 

 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 2021 on Wednesday 28 April 2021 at 1.30 p.m, at the meeting room at the Company’s head office No. 325/1 PST Building, 

Floor G, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok or otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

  

 กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทมีผีูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทขีา้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะใหถ้อื

เสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครงันี ดงันี 

 We authorize the proxy to attend the meeting and vote are as follows: 

       มอบฉนัทะตามจํานวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

           The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote. 

       มอบฉนัทะบางส่วนคอื 

           The Proxy is authorized for certain shares as follow: 

  

           หุน้สามญั...........................หุน้       และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้..........................เสยีง 

           ordinary                       share    shares, entitling to vote                               Vote 

           หุน้บุรมิสทิธ.ิ......................หุน้       และมสีทธอิอกเสยีงลงคะแนนได.้...........................เสยีง 

           Preferred                      share   shares, entitling to vote                                Vote 

 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด.......................................เสยีง 

 Total entitled vote                                                       Vote 

  

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครงันีดงันี.- 

 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote no my/our behalf as follows: 

  

วาระที 1 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั ประจาํปี  2563 

วาระนเีป็นวาระเพอืทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

Agenda 1 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 

No voting is required for this agenda because it is for the shareholders’ information. 

  

วาระที 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2020 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที 3 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฏหมายและงดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit to the statutory reserve and suspension dividend payment from the 

financial performance for the year 2020. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

         

วาระที 4 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace those who completed the terms 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

   

                การเลอืกตงักรรมการทงัหมดซงึพน้จากตําแหน่งตามวาระทงัชุด 

                Election of those retired directors 

   

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  การเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

  Election of certain directors: 

   

 1. นางสาวอนงค ์พานิชเจริญนาน 

 1. Ms. Anong Panicharoennan 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

        

 2. นายวรพงศ ์จาํจด 

 2. Mr. Vorapong Jamjod 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

        

        

 3. นายสรศกัดิ  เพยีรเวช 

 3. Mr. Sorasak Pienvej 

  

   เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

   Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 

Agenda 5 To consider and approve the annual remuneration of directors for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตงัและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2564 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the determination of auditor's remuneration for 

the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

         

  

วาระที 7 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัฯ และแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 

(วตัถปุระสงค)์ 

Agenda 7 To consider and approve Company’s Objective and Memorandum of Association Clause 3. (Objective) Amendment. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 8 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิมเติมข้อบงัคบัของบริษทัฯ  

Agenda 8 To consider and approve to amend the Company’s Article of Association. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร หรือ 

  (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.or 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

  (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

    เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

    Approve  Disapprove  Abstain 

  

วาระที 9 พิจารณาวาระอืนๆ (ถ้ามี) 

Agenda 9 Consider other matters (if any) 

  

(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดทไีม่เป็นไปตามทรีะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนีใหถ้อืว่า การลงคะแนนเสยีงนันไม่ถูกตอ้งและ

ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 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 
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(7) ในกรณีทขีา้พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืในกรณีททีปีระชุมมกีารพจิารณา

เลอืกลงมตใินเรอืงใดนอกเหนือจากเรอืงทรีะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแก้ไขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร 

 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. 

  

กจิการใดทผีูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทําไปในการประชุมนนั  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 

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

 
ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

Signed  Grantor 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed               Independent Director Proxy 

 
หมายเหตุ 
Remarks 

1. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวน

หุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

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. วาระเลอืกตงักรรมการสามารถเลอืกตงักรรมการทงัชุดหรอืเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

 As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). 

3. ในกรณีทมีวีาระทจีะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทรีะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพมิเตมิได้ในใบประจําต่อแบบหนังสอืมอบ

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. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

Regular Continued Proxy (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะผูดู้แลหลกัทรพัย ์(คสัโตเดยีน) ของเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เพาเวอร ์โซลูชนั เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) เพอืเขา้

ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืประจาํปี 2564 ในวนัพุธ ท ี  เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุม

สาํนักงานแห่งใหญ่ เลขท ี325/1 อาคารพเีอสท ีชนั G ถนนพหลโยธนิ  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรอื ทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา 

และสถานทอีนืดว้ย  

The appointment, on behalf of the custodian of Power Solution Technologies Public Company Limited’s shareholder, to attend and 

vote on my/our behalf at the meeting of Annual General Meeting Shareholders for the year 2021 on Wednesday 28 April 2021 at 1.30 p.m, 

at the meeting room at the Company’s head office No. 325/1 PST Building, Floor G, Phaholyothin Road, Saimai District, Bangkok or 

otherwise at any adjourned meeting on another date, time and place. 

______________________________ 

 

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

วาระที  เรอืง  

Agenda  Subject 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทเีหน็สมควร   หรือ 

   (a) The proxy is entitled to case the votes on my behalf at its own discretion.   or 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจา้ ดงันี 

   (b) The proxy shall vote in accordance with my instruction as follows: 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที เรอืง         เลอืกตงักรรมการ (ต่อ) 

Agenda  Subject    Elect of directors 

   

  ชอืกรรมการ................................................................................................... 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

  ชอืกรรมการ................................................................................................... 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

  ชอืกรรมการ................................................................................................... 

     เหน็ดว้ย  ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสยีง 

     Approve  Disapprove  Abstain 

          

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจําต่อหนังสอืมอบฉนัทะถูกตอ้งบรบูิรณ์และเป็นความจรงิทุกประการ 

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

  

 
ลงชอื  ผูม้อบฉนัทะ 

Signed  Grantor 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  ผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Proxy 

   

ลงชอื  กรรมการอสิระผูร้บัมอบฉนัทะ 

Signed  Independent Director Proxy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


