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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ( แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะ ) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)  

       เขียนที่        
       Written at       

       วันที่ เดือน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ข้าพเจ้า        สัญชาติ      
 I/We                         Nationality 

อยู่บ้านเลขที่   ถนน     ต าบล/แขวง    
Residing at    Road    Sub-District 

อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย  จ ำกัด (มหำชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น     และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount of     shares   and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุ้นสามัญ    หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุ้นบุริมสิทธ ิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    เสียง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint 

(1) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Postal Code or 

(2) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ 
Province Postal Code or 

(3) ช่ือ อายุ ปี    อยู่บ้านเลขที่   
Name Age Years    Residing at  

ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต    
Road Sub-District  District 

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    
Province Postal Code  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2014 to be held on 

April 28, 2014 At 9.30 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee 
Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any adjournment at any date, time and place thereof.
  

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our  behalf as follows. 

 วำระที่ 1 เร่ือง รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556  เม่ือวันจันทร์ที่ 22 เมษำยน 2556 
 Agenda  1 Subject  To certify the minutes of  the General Meeting of  the Shareholders for the Year 2013 held on Monday, April 22 , 2013 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 2  เร่ือง พิจำรณำรับทรำบรำยงำนประจ ำปี  และรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2556 
Agenda 2  Subject To acknowledge the company’s  Annual Report and the Board of director’s report  for the Year 2013  

          

 หมายเหตุ  วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

 Remark This matters is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 

 

 

สิ่งที่สง่มาด้วย 7 

การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2557 

ติดอากร

แสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 

 20 Baht 
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 วำระที่ 3  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติงบก ำไรขำดทุนประจ ำปี  2556 (เดือนมกรำคม – เดือนธันวำคม 2556) และ 
    งบดุล ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 
 Agenda 3   Subject  To consider and approve the company’s statement of profit and loss for the year 2013 (January – December 2013) and 
    balance sheets as at December 31, 2013. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 4  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2556   
 Agenda 4 Subject To consider and approve the allocation of net profit and dividend payments for the year 2013 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 5  เร่ือง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 
 Agenda 5 Subject To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation.  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   Vote for all the nominated candidates as a whole 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
   Vote for an individual nominee 

1. นายสัมฤทธิ์ ตันติดิลกกุล 
The director’s name Mr. Sumrit Tantidilokkul 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

2. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ 
The director’s name Mr. Supasith Sukhanindr 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

3. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร์ 
The director’s name Miss Duangdao Chinthammit 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 6  เร่ือง พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรตรวจสอบ/อิสระเพิ่มเติม 
Agenda 6 Subject To consider and approve the appointment of Directors and Audit Committee and Independent Director (addition) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 7  เร่ือง พิจำรณำทบทวนและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2557 
 Agenda 7 Subject To consider and approve the remuneration of the director for the year 2014 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 
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วำระที่ 8  เร่ือง พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2557 
 Agenda 8 Subject To consider and approve the appointment of the auditors and the audit fee for the Year 2014 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 9  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ในรูปตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่
   เกิน 2,000 ล้ำนบำท (สองพันล้ำนบำท) 
Agenda 9 Subject To consider and approve the issue and offer of debt instrument including bills and/or debentures in the total amount not 
   exceeding Baht 2 billion (two bilion) 

 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 10  เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนจำกเดิม 334,513,122 บำท เป็น 226,022,192 บำท โดย
    ตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนทีค่งเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพื่อรองรับกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้น
    สำมัญและตัดหุ้นสำมัญจดทะเบียนที่รองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป  
    (General Mandate) ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขำยทั้งจ ำนวน และพิจำรณำอนุมัติแก้ไข 
    หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4  เร่ือง เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
    ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
Agenda 10  Subject To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht 334,513,122 to Baht 226,022,192 by 
   reducing the number of remaining shares from the ordinary shares reserved for stock dividend payment and ordinary 

   shares reserved for the increase of registered  capital under a General Mandate which have been not allocated in the 
   whole amount and to consider and approve an amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to 

   be in line with the decrease of the Company’s registered capital.  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 11 เร่ือง  พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ ำนำจ
    ทั่วไป  (General Mandate) 
Agenda 11 Subject To consider and approve the increase of registered capital of  the Company under General Mandate.  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 12 เร่ือง พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกเดิม 226,022,192 บำท เป็น 418,141,055 
บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญจ ำนวน 192,118,863 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำร
จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญ และรองรับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจทั่วไป (General 
Mandate) และพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เร่ือง เปล่ียนแปลง
ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท   

 Agenda  12  Subject To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from  Baht 226,022,192 to Baht 418,141,055 by 
issuing new ordinary share in total 192,118,863 shares at a  par value of Baht 1 per share in order to support stock 

dividend payment and the increase of registered capital under a General Mandate and to consider and approve an 
amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company’s 
registered capital.   

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 
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วำระที่ 13 เร่ือง พิจำรณำอนุมัติโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด  
  (มหำชน) คร้ังที่ 3  “EJIP”  (Employee Joint Investment Program)  
Agenda  13 Subject To consider and approve the Employee Joint Investment Program of Sub Sri Thai Plc. No.3 “EJIP” 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที่ 14 เร่ือง เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำหำกมี) 
Agenda  14 Subject To consider other issues  ( If any ) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง

ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 

resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall 

have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy holder at said meeting except in case that the proxy holder does not vote as I specifies in the proxy from shall be 

deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 

 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

 

หมำยเหตุ : 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ

แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

Remark : 
1. The shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the number of shares to several 

proxy holders for splitting votes. 

2. For Agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be elected. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Allonge of 

Proxy From B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 As the Proxy to act on behalf of Sub Sri Thai Public Company Limited. 

 ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2557 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 9.30 น. ณ ห้องพัชรกิติยาภา มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

For the Year 2014 to be held on   April 28, 2014 At 9.30 a.m. at Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Ballroom ,Vajiravej-Vitayalai 
Chalermprakiert Foundation, Royal Golden Jubilee Building, No. 2, Soi Soonvijai, New Phetchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310. Or any 

adjournment at any date, time and place thereof.  

       

วาระที่    เรื่อง          
Agenda   Subject           

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่    เร่ือง          
Agenda   Subject           

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่    เร่ือง          
Agenda   Subject           

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 
 To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows. 

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที่    เร่ือง:  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda   Agenda: Election of directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ         

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ         

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ         

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain  

ชื่อกรรมการ         

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชื่อกรรมการ         

เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
  Approve Disapprove   Abstain 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

 I/We certified that the details in this Supplemental Proxy Form are completely correct and totally true. 

   ลงชื่อ/Signed     ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชื่อ/Signed     ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 


