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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy Form C 

                      เขียนที…่…………………………………………………………… 
                                     Written at 

                                       วนัที…่………….เดือน…………..….……..พ.ศ.…….…………… 
    Date                  Month                            Year 

(1)   ข้าพเจ้า…………………………………………………..…….….…………...................................................................................................  
        I/We, the undersigned 

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขที…่……………….…ถนน………………………..…ต าบล/แขวง……………..…………….……อ าเภอ/เขต…………………….………… 
Office Address                                    Road                                    Sub-district                                             District 
จงัหวดั…………..………………….  รหสัไปรษณีย์………………….………….………….. 
Province                                        Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั .................................................................................................................................... 
As the Custodian for 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท คาร์มาร์ท จ ากดั (มหาชน) 
As a shareholder of  Karmarts Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม .............................................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ............................................................. เสียง ดงันี ้
Holding a total amount of                                                         shares, and have the rights to vote equal to                                    votes as follows : 

หุ้นสามญั ………………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................................................... เสียง 
The number of ordinary share                                 shares, and have the rights to vote equal to                                                      votes 
หุ้นบริุมสิทธิ.....…………………………………………….. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั ........................................................................... เสียง 

                The number of preference share                             shares,      and have the rights to vote equal to                                                       votes 
(2)  ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint 
          (1) ……………………………….………………………………………………………………….……อาย…ุ…………………………..……ปี   
                                                                                                                                                              Age                                          years 

อยูบ้่านเลขที…่……………….…ถนน….………….……………….ต าบล/แขวง……………………………………..….อ าเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                Road                                          Sub-district                                                         District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….…… หรือ 
Province                                                                 Postal Code                                                 or 

          (2) ……………………………………………………………………………………………………….….อาย…ุ…………………………..……ปี      
                                                                                                                                                                 Age                                          years 

อยูบ้่านเลขที…่……………….…ถนน….………….……………….ต าบล/แขวง……………………………………..….อ าเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                 Road                                        Sub-district                                                         District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….…… หรือ 
Province                                                                 Postal Code                                                 or 

          (3) ……………………………………………………………………………………………………….….อาย…ุ…………………………..……ปี      
                                                                                                                                                                 Age                                          years 

อยูบ้่านเลขที…่……………….…ถนน….………….……………….ต าบล/แขวง……………………………………..….อ าเภอ/เขต………………..………………. 
Reside at                                Road                                         Sub-district                                                            District 
จงัหวดั……………………………….……..………….รหสัไปรษณีย์……..……..……………….……  
Province                                                                 Postal Code                                                  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 ในวนั
พฤหสับดีที่  27  เมษายน 2560  เวลา 14.00 น. ณ   ห้องบอลรูม 3   รอยลั ออคิด เชอราตนั โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส เลขที่ 2  ถ. เจริญกรุง ซอย 30 (ซอยกัปตนันชุ), 
สี่พระยา  บางรัก   กรุงเทพฯ 10500  หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

ตดิอากร 20 บาท 
Affix 20 Baht Duty  
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                As my/our proxy, to attend and vote on my/our behalf at the Annual  General  Meeting  of  Shareholders Year 2017 on Thursday, 27th April 
2017 at 14:00 hours at  BallRoom 3, Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers, 2 Charoen Krung Road Soi 30 (Captain Bush Lane), Siphya Bangrak, 
Bangkok, 10500, Thailand, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.  

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้        
      (I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows : 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                    authorize the proxy to vote equal to the total number of the shares held 

                               มอบฉันทะบางสว่น คือ 
                                    authorize in partial as follows. 

 หุ้นสามญั .............. ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................................ เสียง 
                                                       The number of ordinary share             shares,      and having the rights to vote equal to                               votes 

 หุ้นบริุมสิทธิ............ ..................................... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ................................................ เสียง 
                                                       The number of preference share         shares,      and having the rights to vote equal to                               votes 

รวมสิทธิออกเสียงคะแนนได้ทัง้หมด ............................................. เสียง 
Total voting right                                                                       votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้      
      (I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows : 
 

   วาระที่     1    เร่ืองรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
        Agenda  1    Subject : To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016. 
              (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)    To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                            (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                 (B)    To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                   Approve                                                 Disapprove                                      Abstain 
 

   วาระที่     2    เพ่ือรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 
        Agenda  2    Subject : To acknowledge the report of the Company’s business operation results for the year 2016  . 
               (ก)    ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

             (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                   Approve                                                  Disapprove                                      Abstain  
 

        วาระที่     3    เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
         Agenda 3    Subject :  Matters for consideration.  

                   วาระที ่     3.1   เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
                       Agenda   3.1   Subject :  To consider the approval of the Statements of Financial Position and Statements of    Comprehensive 

Income for the year ended  December 31,  2016. 
                 (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

            (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                    (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                         Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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    วาระที ่     3.2   เร่ือง  พิจารณาการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี ประจ าปี 2560 
     Agenda  3.2   Subject : To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2017. 

                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 
                             เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

  วาระที ่    3.3   เร่ือง   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ และพิจารณาคา่ตอบแทนแก่
กรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 

    Agenda   3.3   Subject : To consider and elect the Directors who are retired by rotation and the remuneration for  the  Company 
Board of Directors for 2017. 

.                 (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                                                   Appointment of whole set of directors  

                                    เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
            Appointment of some nominees as the follows: 

  ชื่อกรรมการ .....................................................................................................................................  
   Director Name 

                                     เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                                             Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 

   ชื่อกรรมการ ............................................................................................................................................  
  Director Name 
    เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                             Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
   ชื่อกรรมการ ......................................................................................................................................................    
   Director Name 
     เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                             Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

                   วาระที ่    3.4   เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการก าหนดหลกัเกณฑ์การจา่ยปันผลประจ าปี 2559 

      Agenda  3.4   Subject : To approve the allocation of the profit for the performance in the year 2016 retained earnings and the 

dividend payment. 
                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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   วาระที ่    3.5   เร่ือง   พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรสะสม  และจา่ยเงินปันผล 

      Agenda  3.5   Subject : To approve the allocation of the profit for the performance in the year 2016, retain earning 
and the dividend payment.              

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 
 

   วาระที ่    3.6   พิจารณาอนมุตัิออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัท  โครงการ (ESOP Scheme)                                                  

   Agenda  3.6   Subject : To consider the Offering of newly issued shares of Karmarts Public Company Limited to Director, 
Manager and/or Employee of the Company (ESOP Scheme).            

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 
 

   วาระที ่    3.7   พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  
   Agenda  3.7   Subject : Approval of the decrease in the Company’s registered capital.  
     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 
 

   วาระที ่    3.8   พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ  ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียของบริษัทฯ 
   Agenda  3.8   Subject : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the company 

of the Memorandum of Association of the company to reflect to capital decrease.  
     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
.  

   วาระที ่    3.9   พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผล และเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/
หรือพนกังานของบริษัท ฯ   

   Agenda  3.9   Subject : Approval of the increase in the Company’s registered capital for stock dividend payment and the 
Offering newly issued shares of Karmarts Public Company Limited to Directors, Managers and/or Employees of the 
Company.  

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 



 
                  
              

หน้า ............. ของจ านวน ............ หน้า 
                                                                                                                                                                              Page              of number            Page                                                                                                                                                                                       

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระที ่    3.10 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไข  เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบยีนของ
บริษัทฯ     

   Agenda  3.10  Subject : To consider and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the 
company of the Memorandum of Association of the company to reflect to capital increase.  

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระที ่    3.11 พิจารณาอนมุตัิจสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการจา่ยหุ้นปันผลและเศษของหุ้นให้เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร 
และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ ตามโครงการ (ESOP Scheme)      

  Agenda  3.11 Subject : To consider and approve the allotment of new ordinary shares Issued for stock dividend payment  and  
the remaining indivisible shares will be allotted for the Directors, the Management, and/or the employees of the 
company under the Employee Stock Option Plan Scheme (the “ESOP Scheme”) . 

     (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
 

   วาระที ่    3.12 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของ
บริษัทจ านวน 574,921 หุ้น (โครงการ ESOP Scheme)  

  Agenda  3.12 Subject : To consider and approve the allotment of new ordinary shares 574,921 shares for Directors, Managers 
and/or Employees of the Company. (ESOP Scheme) 

  Agenda  3.12.1  การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 574,921 หุ้นจ านวนไมเ่กินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายทัง้หมด ให้แก่
กรรมการผู้บริหารและ/หรือพนกังาน (โครงการ ESOP Scheme)  

 Agenda  3.12.1 The allotment of new ordinary 574,921 shares not more than five (5) percent for Directors, Managers and/or 
Employees of the Company (ESOP Scheme) 

    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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   Agenda  3.12.2  การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 574,921 หุ้นจ านวนเกินกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามญัที่เสนอขายทัง้หมด ให้แก่

กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนกังาน (โครงการ ESOP Scheme) 
 Agenda  3.12.2 The allotment of new ordinary 574,921 shares more than five(5) percent for Directors, Managers and/or 

Employees of the Company (ESOP Scheme) 
    (1)  นายวิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 
   (1)   Mr. Wiwat Theekhakhirikul 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain            

    (2)  นายไกรวิทย์  สตัยภิวฒัน์ 
   (2)  Mr. Kraiwit Satayapiwat 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain                        

    (3)  นายวงศ์วิวฒัน์  ทีฆคีรีกลุ 
   (3)  Mr. Wongwiwat Theekhakhirikul 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain                        

   (4)  พลโทกอบบญุ  วชิิต 
   (4)  Lt.Gen.Kobboon Vichit 
    (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

              (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                 (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                      (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                              เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain                        

 
   วาระที ่    4   เร่ือง   อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 

     Agenda  4    Subject  Other business (if any). 
                (ก)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

             (A)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
                                (ข)   ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
                                 (B)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows : 

                  เห็นด้วย                                             ไมเ่ห็นด้วย                                    งดออกเสียง 
                                        Approve                                                 Disapprove                                       Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น  

        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)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง 

มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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

 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุ  เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่

ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, it shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects except 

for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form. 
 
 

                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 (………………………………..……………..……….…) 
 
 
                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
          (……………….…………………….……………………) 
 
 
                          ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
          (……………….…………………….……………………) 
  
 ลงช่ือ/Signed ………………………………………………..……ผู้ รับมอบฉันทะ/ Proxy 
          (……………….…………………….……………………) 
 
 

 


