
 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศท่ีแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่าน้ัน) 

Proxy Form C. 

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only.) 

 

เขียนที ่                                 

       Written at       

       วันที่                    เดือน                   พ.ศ.    

       Date                   Month  year   

(1) ข้าพเจ้า                                                                                            สัญชาติ                                                                              
I/We                           Nationality 

อยู่บ้านเลขที่                                      ถนน                                                     ตำบล/แขวง         
Address                               Road                        Sub-District   

อำเภอ/เขต                                                 จังหวัด                                        รหัสไปรษณีย์    
District                                  Province                                         Zip Code 

 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

Being a shareholder of Bluebik Group Public Company Limited (“the Company”) 
 

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                              หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                   เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of                       shares and the voting right equals to                          votes as follows    

หุ้นสามัญ                                         หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                        เสียง 
 Ordinary share                               shares    equal to voting right                                     votes 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
        Hereby appoint 

(3.1) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด 
  Independent directors 
 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ)  อายุ  43  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 80  ซอยพัฒนาการ 61   

แขวงประเวศ  เขตประเวศ  จังหวดักรุงเทพมหานคร 10250 หรือ 
 Mr. Vasit Kanjanahuttakit (Independent directors) Age 43 years, Address: No. 80  

Soi Phatthanakan 61, Khwaeng Prawet, Khet Prawet, Bangkok 10250 or, 
 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ)    อายุ 46  ป ี อยู่บ้านเลขที่ 142/58  แขวงบางแค   

เขตบางแค จังหวดักรุงเทพมหานคร 10160 
 Mr. Chalakorn Panyashom (Independent directors) Age 46 years, Address: No. 142/58   

Khwaeng Bang Khae, Khet Bang Khae, Bangkok 10160  
 

 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 



(3.2) นาย / นาง / นางสาว                                                                                             อายุ                                   ปี   
          Mr. / Mrs. / Miss                     Age                       Years 

อยู่บ้านเลขที่                                         ถนน                                              ตำบล/แขวง                                                     
Address            Road        Sub-District 

อำเภอ/เขต                                          จังหวัด                                              รหัสไปรษณีย์                                      หรือ                                
District          Province                                            Zip Code 

อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
Email      Telephone 

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565  ในวันจันทร์ท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 
for the Year 2022 on April 25th,2022 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as may be postponed or 
changed. 

ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ ้นของบริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 
I, as a custodian, consent Bluebik Group Public Company Limited to send username and password to the proxy 
with the name and email address that I have specified in this proxy form hereto, (except I have already granted 
my proxy to vote at my desire, so the proxy shall not be obtained Username or Password to log in the system for 
voting). 
 

 (4)  ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 
         I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

    มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
         To vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled. 

    มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามญั                             หุ้น  และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได ้                              เสียง 
         To vote with the partial shares of Ordinary share          shares, entitled to voting right                                 votes 

 
(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ้ดังนี้ 
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 
   วาระท่ี 1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
      Agenda 1 : To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For                votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 

 



   วาระท่ี 2  : รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 

       Agenda 2 : To acknowledge the Board of Director’s report of the Company’s performance for the year 2021 

  (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

  (This agenda is for acknowledgement; voting is not required)   

   วาระท่ี 3  : พิจารณาอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

      Agenda 3 : To consider and approve the separate and consolidated financial statements of the Company  

and its subsidiaries for the year ended 31 December 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพ่ือเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน     

                     ประจำปี 2564 

        Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of profit as legal reserves and approve the dividend 

payment deriving from the operating results for the year 2021 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
              For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 5 : พิจารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัทแทนท่ีผู้ท่ีพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

        Agenda 5 : To consider and approve the Election of Directors in place of those who Retired by Rotation. 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

 Appointment of all nominees to be the Board of Directors 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
               For              votes       Against            votes        Abstain                       votes 

   

 



 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

(5.1) ชื่อกรรมการ  นายครรชิต   บุนะจนิดา 

           Director’s name  Mr. Kanchit Bunajinda 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

(5.2) ชื่อกรรมการ  นายปกรณ์  เจียมสกุลทิพย์ 

           Director’s name Mr. Pakorn Jiemskultip 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

(5.3) ชื่อกรรมการ  นางสาวสุธดิา  จันทร์สมบูรณ์ 

Director’s name  Ms. Sutida Chansomboom 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 
       Agenda 6 : To consider and approve the Directors’ remuneration for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

   วาระท่ี 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 

       Agenda 7 :  To consider and approve the appointment of the Auditors and to determine their Auditor Fee 
for the year 2022 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 

 

 

 

 



   วาระท่ี 8 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

       Agenda 8 : Other Matters (if any) 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

  เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

               For               votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 
(6)   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลง 

คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

        Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not 
be deemed as my/our votes as a shareholder. 

(7)   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

        In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any 
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to 
any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance 
with my/our intention specified herein,be deemed as being done by me/us in all respects  

 

 ลงชื่อ                                                                                ผู้มอบฉันทะ 

 Signature (                                                                          ) Grantor 

    

 ลงชื่อ                                                                                ผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Grantee 

 

 ลงชื่อ                                                                                กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Independent Director Proxy 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 
Remarks: 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู ้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a 
custodian in Thailand is appointed thereof. 
หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian)  เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the 
number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the 
Directors. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ค.ตามแนบ 
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as 
attached. 

   

  



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Supplemental Proxy Form C) 

________________________________ 

การมอบฉันทะในฐานะผู้ดูแลหลักทรัพย์ (คัสโตเดียน) ของเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้า

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 

10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

The appointment, on behalf of the custodian of Bluebik Group Public Company Limited’s shareholder, to 

attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 on April 

25th,2022 at 10.00 a.m., or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

วาระท่ี   เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)     

Agenda   Re :        Elect of directors 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

   เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For             votes       Against                        votes        Abstain                        votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

  Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For              votes       Against             votes        Abstain                      votes 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For                         votes       Against                          votes        Abstain                      votes 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 
          For              votes       Against             votes        Abstain                       vote 

 ชื่อกรรมการ       
  Director’s name   
    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

          For              votes       Against             votes        Abstain                     votes 

 

 

 



วาระท่ี  เรื่อง         

Agenda   Re :  

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

           (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

  Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    เห็นด้วย                      เสียง   ไม่เห็นด้วย                      เสียง   งดออกเสียง                    เสียง 

              For           votes       Against             votes        Abstain                          votes 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

 

ลงชื่อ                                                                         ผู้มอบฉันทะ 

Signature (                                                                                   ) Grantor 

    

ลงชื่อ                                                                         ผู้มอบฉันทะ 

            Signature (                                                                                   ) Grantee 

 

ลงชื่อ                                                                        กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 

 Signature (                                                                                   ) Independent Director Proxy 

 

 


