
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

ส ำหรับบุคคลธรรมดำ และนิตบิุคคล 
For individual and juristic persons 

 
 

 กรุณาลงนามมอบฉนัทะในหนา้ท่ี 4 
Please sign your name to appoint a proxy on page 4 
 

 กรุณาแนบเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ  ตามท่ีระบุ
รายละเอียดไวใ้น “สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4” 
Please attach the essential document to appoint a proxy which is detailed in 
“enclosure No.4” 
 

 กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนีท้ัง้ชุด พรอ้มแบบแจง้การประชุม 
และสง่กลบัคืนบรษัิท ทัง้ฉบบั 
Please attach the proxy form and notification of meeting and return these to the 
Company 

 
 ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยดขูอ้มลู

กรรมการอิสระท่ีเป็นตวัแทนรบัมอบฉนัทะใน “สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5” 
Shareholders ,who wish to appoint a proxy to the Company’s independent 
directors, can find the applicable information of the Company’s independent 
directors in “enclosure No.5 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

           
  

 เขียนที่                                                                
 Written at 
 วนัที่      เดือน       พ.ศ._________       
 Date     Month      Year 
 
(1)   ขา้พเจา้                                                                                                                                 สญัชาติ                             .                      
             I/We Nationality 
 ที่อยู ่_________________________________________________________________________________________________________ 

 Address 
  _____________________________________________________________________________________________________________ 
 

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” 
being a shareholder of Quality Houses Public Company Limited “Company”   

      
 โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม  หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง  ดงันี ้ 
             holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสียง  
      ordinary share  shares  and have the right to vote equal to  votes 
 หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั เสียง 
      preference share shares  and have the right to vote equal to   votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้ ( ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้) 
 Hereby appoint     ( The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy ) 
 
  1.  ช่ือ                  นายสรุยิ ์   บวัคอม                                                                               อาย ุ      77        ปี   

 Name            Mr. Suri     Buakhom                                                                                age      77          years 
 อยูบ่า้นเลขที ่  99/55     ถนน                       -                                        ต าบล/แขวง               บา้นพรา้ว                  .                                   
 Residing at    99/55    Road                      -                                   Tambol/Khwaeng         Ban Phrao 
 อ าเภอ/เขต                 บา้นนา                จงัหวดั                 นครนายก                รหสัไปรษณีย ์        26110            
 Amphur/Khet           Ban Na              Province           Nakhon Nayok           Postal Code         26110       

   อีเมล ________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP) ________________________________หรือ 
   E-Mail Address        Mobile Phone (For OTP)       or 
 
 
  2.  ช่ือ                 นายราชยั   วฒันเกษม                                                                     อาย ุ      74          ปี   

 Name            Mr. Rachai   Wattanakasaem                                                                  age      74          years 
 อยูบ่า้นเลขที ่   200/1      ถนน             รามค าแหง                                 ต าบล/แขวง                  หวัหมาก                  .          
 Residing at     200/1     Road        Ramkhamhaeng                      Tambol/Khwaeng             Huamak 
 อ าเภอ/เขต                บางกะปิ               จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร                     รหสัไปรษณีย ์         10240                    
 Amphur/Khet         Bangkapi            Province       Bangkok                            Postal Code         10240                  

       อีเมล ________________________________________ โทรศพัทมื์อถือ (ส  าหรบั OTP) ________________________________หรือ 
   E-Mail Address        Mobile Phone (For OTP)       or 
 

 3.  ช่ือ ______________________________________________________________________อาย ุ__________________________ ปี   
 Name                                                                                                                         age                                     years 
 อยูบ่า้นเลขที_่_____________ถนน________________________________ต าบล/แขวง________________________________ 
 Residing at                        Road                                                   Tambol/Khwaeng   
 อ าเภอ/เขต________________________จงัหวดั_______________________________ รหสัไปรษณีย ์____________________ 

 Amphur/Khet                             Province                                                        Postal Code  
   อีเมล___________________________________________โทรศัพทม์ือถือ (ส าหรับ OTP) _______________________________ 
   E-Mail Address         Mobile Phone (For OTP)  
 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Duty Stamp  
20 Baht) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้           
ประจ าปี 2564 (ประชมุแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM))  ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สถานที่ถ่ายทอดคือ หอ้งประชมุ ชัน้ 4 
อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of 
shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 22, 2021 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House 
Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or such other date, time and place as the meeting 
may be adjourned. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2563 
Agenda 1 To consider certifying the Minutes of the  2020  Annual General Meeting of Shareholders  
  
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
             To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                               Disapprove               Abstain  
  
 
วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563  
Agenda 2 To consider acknowledging the Company’s 2020 operating performance  
 
  วาระนีเ้ป็นเรือ่งเพื่อทราบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสียง 
  This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting. 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563  
 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว    
Agenda 3 To consider and approve the Company’s statement of financial position and statement of comprehensive income for 

the fiscal year ended December 31, 2020  audited by the certified public accountant 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                  เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  

                           Approve                             Disapprove                       Abstain  
 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563  
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment  for the year 2020   
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:    
                                  เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  

                           Approve                             Disapprove                       Abstain  
 
 

วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 
Agenda 5  To consider and approve the appointment of the Company’s directors in place of the directors who are retired by rotation  

 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ   
       Appointment of all directors  

                                          เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                           Approve                             Disapprove                       Abstain  

 
 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
      Appointment of certain directors 

 
 
1. นายอดิศร         ธนนนัทน์ราพลู 
      Mr. Adisorn  Thananan-narapool   
                                          เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  

                              Approve                              Disapprove                       Abstain  
 
2. นายอาชวิณ        อศัวโภคิน  
 Mr. Achawin Asavabhokin    
                                          เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  

                           Approve                             Disapprove                       Abstain  
 
 
3. นางสาวอภิญญา  จารุตระกลูชยั  
     Ms. Apinya         Jarutrakulchai    
                                          เห็นดว้ย                                   ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  

                           Approve                             Disapprove                       Abstain  
 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda 6    To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2021 

 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                          เห็นดว้ย                                  ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                                            Disapprove                       Abstain  
 
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติโบนัสกรรมการส าหรับปี 2563 
Agenda 7    To consider and approve the directors’ bonus for the year  2020 

 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                          เห็นดว้ย                                  ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                                            Disapprove                       Abstain  
 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564 
Agenda 8    To consider and approve the appointment of auditors and audit fee for the year 2021 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                          เห็นดว้ย                                  ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                                            Disapprove                       Abstain  
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วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9    Other business (if any) 
 
  (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
               To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
               To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
                                          เห็นดว้ย                                  ไมเ่ห็นดว้ย                  งดออกเสียง  
                                            Approve                                            Disapprove                       Abstain  
 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้  
  In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such 

voting be untrue and not my/our voting as a shareholder. 
 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

 ลงมติในเรือ่งใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรอืเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อเสมือน 

วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for 

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

ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
 
1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บั

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of 

shares to many proxies for splitting votes. 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ข.ตามแนบ 

If the Agendas to be considered in the Meeting is more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex to 
this proxy (Form B) as attached herewith. 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 5 / 6 

 
 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex to the Form of Proxy (Form B) 

 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ควอลิตีเ้ฮ้าส ์จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” 
Proxy as shareholder of Quality Houses Public Company Limited. “Company” 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (ประชมุแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-AGM))  ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น.  สถานที่
ถ่ายทอด คือ  หอ้งประชมุ  ชัน้ 4 อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นดว้ย 

At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of shareholders (electronic meeting (e-AGM)) on April 22, 2021 at 10.30 a.m. 
Broadcast location is the meeting room, 4th Floor, Q House Lumpini Building, No. 1 South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok or 
such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda             Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda           Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda            Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 
วาระที่ …………….......เร่ือง................................................................................................................................................................................... 
Agenda           Re. 
 
 (ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
              To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
              To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระที่ ………….      เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda        Appointment of directors (annex) 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
            Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................................................................................................... 
             Name of director 
  เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย        งดออกเสียง  
                                             Approve  Disapprove  Abstain 
  
 
 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉันทะ ถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct. 

 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
   ( ) 
 
 
 
 
 

ลงนาม/Signed   ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
   ( ) 
 


