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แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ข. ( แบบทีก่ ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะ ) 

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)  

       เขยีนที ่       
       Written at       

       วันที ่ เดอืน    พ.ศ.    
       Date Month     Year 

(1) ขา้พเจา้        สัญชาต ิ     
 I/We                         Nationality 

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

อ าเภอ/เขต    จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
District    Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย  จ ำกดั (มหำชน)  
Being a shareholder of Sub Sri Thai Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้     และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ  เสยีง ดังนี ้
Holding the total amount of     shares   and having the rights to vote equal to   votes as follows 

หุน้สามัญ    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Ordinary share    shares  and having the rights to vote equal to    votes 

หุน้บรุมิสทิธ ิ   หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กับ    เสยีง 
Preference share    shares and having the rights to vote equal to   votes 

(3) ขอมอบฉันทะให ้  
Hereby appoint 

(1) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(2) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์   หรอื 
Province Postal Code or 

(3) ชือ่ อาย ุ ปี    อยูบ่า้นเลขที ่   
Name Age Years    Residing at  

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

 จังหวัด    รหัสไปรษณีย ์    
Province Postal Code  

คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2558 ในวันอังคารที ่21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัยเฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิ
พระบารม ี50 ปี เลขที ่2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบรุตีัดใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปใน
วัน เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders for the Year 2015 to be held on 

Tuesday 21  April, 2015  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 1 0 3 1 0 .  Or any adjournment at any date, time and place 
thereof.  

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

 วำระที ่1 เร ือ่ง รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2557  เม ือ่วนัจนัทรท์ ี ่28 เมษำยน 2557 
 Agenda  1 Subject  To certify the minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2014 held on Monday 28 April 2014 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่2  เร ือ่ง พจิำรณำรบัทรำบรำยงำนประจ ำปี  และรำยงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี 2557 
Agenda 2  Subject To acknowledge the company’s Annual Report and the Board of director’s report for the Year 2014 

 

 หมายเหตุ  วาระนีเ้ป็นการแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงมตใินวาระนี้ 

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

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 7 

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ตดิอากร

แสตมป์  

20 บาท 

Duty Stamp 

 20 Baht 
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วำระที ่3  เร ือ่ง พจิำรณำอนุมตังิบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรบัปีบญัชสี ิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2557 

 Agenda 3 Subject  To consider and approve the Company’s audited statement of financial position and the profit and loss statement for the 
year ended December 31, 2014 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่4  เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตัจิดัสรรเงนิก ำไรเพือ่เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจำ่ยเงนิปนัผล 
 Agenda 4 Subject To consider and approve the allocation of profit for legal reserve and dividend payment 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่5  เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตัเิงนิคำ่ตอบแทนพเิศษของปี 2557 ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั 
Agenda 5 Subject To consider and approve the extra remuneration of the Company’s directors for the year 2014 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

 

วำระที ่6  เร ือ่ง พจิำรณำเลอืกต ัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรบรษิทัทีต่อ้งออกตำมวำระ 
 Agenda 6 Subject To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation. 

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

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

   การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Vote for all the nominated candidates as a whole 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
   Vote for an individual nominee 

1. นางอนิทริา สขุะนนิทร ์
The director’s name Mrs. Intira  Sukhanindr 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

2. นางจติรา ถาวระ 
The director’s name Mrs. Chitra  Thavara 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

3. นายสมโภชน ์อนิทรานุกลู 
The director’s name Mr. Sompoch  Intranukul 

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่7  เร ือ่ง พจิำรณำทบทวนและอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2558 
 Agenda 7 Subject To consider and approve the remuneration of the director for the year 2015 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 
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วำระที ่8 เร ือ่ง พจิำรณำแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก ำหนดคำ่สอบบญัชปีระจ ำปี 2558 
 Agenda 8 Subject To consider and approve the appointment of the auditors and the audit fee for the Year 2015 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่9  เร ือ่ง พจิำรณำอนุมตักิำรลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจำกเดมิ 418,141,055 บำท เป็น 282,527,203 
บำท โดยตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนทีค่งเหลอืจำกกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพือ่รองรบักำรจำ่ยเงนิปนัผล
เป็นหุน้สำมญัและตดัหุน้สำมญัจดทะเบยีนทีร่องรบักำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ ำนำจท ัว่ไป 
(General Mandate) ซึ่งบรษิทัยงัมไิด้จดัสรรเสนอขำยท ัง้จ ำนวน และพิจำรณำอนุมตัแิก้ไข
หนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เร ือ่ง เปลีย่นแปลงทุนจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำร
ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทั 

Agenda 9  Subject To consider and approve the decrease of the Company’s registered capital from Baht 418,141,055 to Baht 282,527,203 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) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่10 เร ือ่ง  พจิำรณำอนุมตักิำรเพิม่ทุนจดทะเบยีนโดยกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของบรษิทัแบบมอบอ ำนำจ
    ท ัว่ไป (General Mandate) 
Agenda 10 Subject To consider and approve the increase of registered capital of the Company under General Mandate.  

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่11 เร ือ่ง พจิำรณำอนมุตักิำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัจำกเดมิ 282,527,203 บำท เป็น 546,219,257 
บำท โดยกำรออกหุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 263,692,054 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 1 บำท เพือ่รองรบั
กำรจ่ำยเงนิปันผลเป็นหุ ้นสำมญั และรองรบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ ำนำจท ั่วไป 
(General Mandate) และพจิำรณำอนุมตักิำรแกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทั ขอ้ 4 เร ือ่ง 
เปลีย่นแปลงทนุจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักำรเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทั   

 Agenda  11 Subject To consider and approve the increase of the Company’s registered capital from  Baht 282,527,203 to Baht 546,219,257 by 
issuing new ordinary share in total 263,692,054 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) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
  To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 

วำระที ่12 เร ือ่ง เร ือ่งอืน่ๆ (ถำ้หำกม)ี 
Agenda  12 Subject To consider other issues  ( If any ) 

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve   Disapprove   Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ 

ไมถ่กูตอ้งและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้ม่ชัดเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชมุมกีาร

พจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิ

ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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. 

 กจิการใดทีผู่รั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผู่รั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบ

ฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
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. 

 

 

  ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

           (     ) 

ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

           (     ) 

  ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

           (     ) 

  ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

           (     ) 

 

หมำยเหต ุ: 
1. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถ

แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อ

แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ 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 ำตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทรพัยศ์รไีทย จ ำกดั (มหำชน) 
 As the Proxy to act on behalf of Sub Sri Thai Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 ในวนัองัคารที ่21 เมษายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ หอ้งพัชรกติยิาภา มลูนธิวิชริเวชวทิยาลัย
เฉลมิพระเกยีรต ิอาคารเฉลมิพระบารม ี50 ปี เลขที ่2 ซอยศนูยว์จัิย ถนนเพชรบุรตีัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310  
หรอืทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 

For the Year 2015 to be held on Tuesday 21 April, 2015 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.  

       

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

 

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่   เรือ่ง          
Agenda   Subject           

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

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

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

วาระที ่   เรือ่ง:  เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda   Agenda: Election of directors (Continued) 

 ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain  

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

ชือ่กรรมการ         

เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย  งดออกเสยีง 
  Approve Disapprove   Abstain 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 

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

   ลงชือ่/Signed     ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูรั้บมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 

      ลงชือ่/Signed     ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

            (     ) 


