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กรุณาน าหนงัสือฉบบันีม้าดว้ยทกุท่าน เพือ่ความสะดวกในการลงทะเบียนผูเ้ข้าร่วมประชมุ 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (Proxy Form C) 
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------ 
เขียนที       
Written at 

 วนัท่ี   เดือน    ปี   
 Date       Month                                  Year 
 
(1) ข้าพเจ้า          สญัชาต ิ     

I/We                                                                          Nationality               
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี  ถนน    ต าบล/แขวง     
Having office located at               Road     Sub-district 
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์    
District                                            Province                                Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั        
As the custodian of 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จ ากัด (มหาชน) 
Being a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited 
โดยถือรวมจ านวนทัง้สิน้    หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั   เสียง ดงันี ้
Holding a total of                                               shares and have the voting right of                              votes as follows:                                             
หุ้นสามญั     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          เสียง 
Ordinary share                                                          shares having the voting right of                                               votes    
หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น       ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั          เสียง 
Preference share                                                      shares having the voting right of                                               votes 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
Hereby appoint  

1) ช่ือ        อายุ   ปี                                
Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 
District                                                     Province                                              Postal Cod e           or 

2) ช่ือ        อายุ   ปี                                
Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์           หรือ 
District                                                     Province                                              Postal Cod e           or 

3) ช่ือ        อายุ   ปี                                
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Name                                                                                                         age                                years 
อยู่บ้านเลขท่ี     ถนน    ต าบล/แขวง    
Residing/located at no.                  Road                                                 Sub-district 
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์             
District                                                     Province                                              Postal Cod e           

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ในวนัองัคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง 
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of 
Shareholders on Tuesday April 23, 2019 at 14.00 p.m., at Rachada 1, Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek Road, 
Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนในครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the meeting as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
      Grant my/our proxy in accordance with the total number of shares held and having right to vote 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
      Grant certain of my/our proxy as follows: 
       หุ้นสามญั     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้           เสียง 
            Ordinary share                                           shares having the voting right of                                                  votes 
       หุ้นบริุมสิทธิ     หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้           เสียง 
            Preference share                                        shares having the voting right of                                                 votes 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด …………………………………………….เสียง 
      Totaling                                                                                                           votes  

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

 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
Agenda 1  To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

2/2018 held on June 28, 2018 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 2   รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 และแผนงานปี 2562 
Agenda 2 To acknowledge the report on the Company’s and its subsidiaries’ operating results for the year 2018 

and the Company’s business plan for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 
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 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา 
บัญชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the auditor’s report for the 
period ended December 31, 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 4 To consider and approve the suspension of the allocation of profit as a legal reserve fund and the 
suspension of dividend payment from the Company’s operational results for the fiscal year ended 
December 31, 2018 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those directors who will retire by 

rotation 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

        เลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                             Elect the entire group of nominated directors 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

                        เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
                             Elect each nominated director individually 

5.1 ช่ือกรรมการ  นายณัฐพงศ์ ตงัเดชะหรัิญ ต าแหน่ง กรรมการบริษัท 
                           Name of Director: Mr. NUTTAPONG TUNGDAJAHIRUN,  Director 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
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          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  
5.2 ช่ือกรรมการ  พลเอก ธนสร ปอ้งอาณา ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

                            Name of Director: GEN. THANASORN PONGARNA, Independent Director 
 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 

          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                                votes  

วาระที่ 6   พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
Agenda 6 To consider and approve the Directors’ remuneration for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of auditor’s remuneration 

for the year 2019 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 8   พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 30 
Agenda 8 To consider and approve the amendment of Articles 12, 25, 26 and 30 of the Company’s Articles of 

Associations 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่ 9   พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other matters (if any)  
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ หรือระบไุด้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the 
event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in 
the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on 
my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects. 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with 
my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

               ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
                             (                ) 

                                                                    

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 

ลงลายมือช่ือ/Signed                ผู้ รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                             (                ) 

 
หมายเหต/ุRemarks:   

1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลให้เทา่นัน้ 

 The Proxy Form C is only for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be the share depository. 

                  2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 Documents required to be submitted with this proxy form are: 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
       A power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this proxy form on his/her behalf 
 (2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
                            A document confirming that person who signs the proxy form is licensed to operate the custodian business 

อากรแสตมป์ 
20.-บาท 

Duty Stamp 
of Baht 20 
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                  3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

                  4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated 

directors, can be elected. 
                  5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือ

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
 In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the 

Attachment to this Proxy Form C. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวร์ิค (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องรัชดา 1 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขท่ี 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขต
ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
The appointment of proxy by a shareholder of Star Universal Network Public Company Limited for the 2019 Annual General 
Meeting of Shareholders on Tuesday April 23, 2019 at 14.00 p.m., at Rachada 1, Chaophya Park Hotel 247 Rachadapisek 
Road, Dindaeng, Bangkok 10400, Thailand, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 

--------------------------------------------------------------- 
วาระที่.................... เร่ือง.......................................................................................................................................................... 
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        v otes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
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 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที ่               เร่ือง           
Agenda                  Subject: 

  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.  
 (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows: 

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

วาระที่               เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)         
Agenda                  Subject: Election of Directors (continued) 

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

ช่ือกรรมการ         
Name of Director        

 เหน็ด้วย            เสียง       ไม่เหน็ด้วย           เสียง     งดออกเสียง         เสียง 
          Approve                     votes          Disapprove                          votes         Abstain                        votes  

 
 


