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เอกสารแนบ 8 

Enclosure 8  

 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั 'วไปซึ'งเป็นแบบที'ง่ายไมซ่บัซ้อน) 
PROXY FORM A (General Form) 

 
 เขยีนที�............................................................. 
                  Written at 
 วนัที� ........ เดอืน ........................... พ.ศ……… 
 Date        Month                    Year  
 

(1)   ขา้พเจา้............................................................................................ สญัชาต.ิ.........................................................  
       I/We                                                                              Nationality 
      อยู่บา้นเลขที�................................................. ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................  
      Residing at No.                                    Road                                Tambol/Khwang   
      อําเภอ/เขต.................................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................  
     Amphur/Khet                                       Province                            Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั 'น จาํกดั (มหาชน)  
 as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited,  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั [งสิ[นรวม …………..…………  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………..…….… เสยีง  ดงันี[ 
holding a total number of       shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
�  หุน้สามญั …………………………............. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………….……….. เสยีง  
       Ordinary share        share(s) having voting rights equivalent to vote(s) 
�  หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………......... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….…….. เสยีง 
       Preferred share       share(s) having voting rights equivalent to vote(s) 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
 Hereby appointing  

 1.  ชื�อ............................................................................................................ อายุ ...................................... ปี 
        Name                                                             Age                            Years 
        อยู่บา้นเลขที�.............................................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................... 
        Residing at No.                    Road                               Tambol/Khwang 
        อําเภอ/เขต................................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์......................... หรอื  
        Amphur/Khet                                      Province                             Postal code                    or 

 2.  ชื�อ............................................................................................................ อายุ ...................................... ปี 
        Name                                                             Age                            Years 
        อยู่บา้นเลขที�.............................................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................... 
        Residing at No.                    Road                               Tambol/Khwang 
        อําเภอ/เขต................................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์......................... หรอื  
        Amphur/Khet                                      Province                             Postal code                    or 
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เอกสารแนบ 8 
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 3.  นายมารตุ สมิะเสถยีร ตาํแหน่ง กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี  
 เลขที� 172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10400 
 Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee’s Member Age 

71 years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province 
Bangkok Postcode 10400 

  
คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั [งที� 1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี� 24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมซื�อสตัย์ ชั [น 6 บรษิทั 
ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders to be held on Thursday, December 24, 2020 at 14.00 hours at TQM Corporation Public Company 
Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 

กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทําไปในการประชุมนั [น  ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act. 

 
  ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                     Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                        Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                         Proxy 
          (……………………………………………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                         Proxy 
          (……………………………………………) 
หมายเหตุ 

ผูถ้ือหุน้ที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง  ลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
Note: 
  A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than 
one proxy in order to split votes. 
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                                                                                             (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht) 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
(แบบที'กาํหนดรายการต่างๆ  ที'จะมอบฉันทะที'ละเอียดชดัเจนตายตวั) 

PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting) 
 

 เขยีนที�................................................................ 
 Written at 
 วนัที� .......... เดอืน .......................... พ.ศ............. 
 Date          Month                      Year  
 

(1)   ขา้พเจา้............................................................................................ สญัชาต.ิ.........................................................  
       I/We                                                                              Nationality 
      อยู่บา้นเลขที�................................................. ถนน........................................ ตาํบล/แขวง.......................................  
      Residing at No.                                    Road                                Tambol/Khwang   
      อําเภอ/เขต.................................................... จงัหวดั................................... รหสัไปรษณีย.์.....................................  
     Amphur/Khet                                       Province                            Postal Code 
 
(2)  เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั 'น จาํกดั (มหาชน)  
 as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited,  

โดยถอืหุน้จาํนวนทั [งสิ[นรวม …………..…………  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………..…….… เสยีง  ดงันี[ 
holding a total number of       shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows: 
�  หุน้สามญั …………………………............. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………….……….. เสยีง  
       Ordinary share        share(s) having voting rights equivalent to vote(s) 
�  หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………......... หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………….…….. เสยีง 
       Preferred share       share(s) having voting rights equivalent to vote(s) 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
 Hereby appointing  

 1.  ชื�อ............................................................................................................ อายุ ...................................... ปี 
        Name                                                             Age                            Years 
        อยู่บา้นเลขที�.............................................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................... 
        Residing at No.                    Road                               Tambol/Khwang 
        อําเภอ/เขต................................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์......................... หรอื  
        Amphur/Khet                                      Province                             Postal code                    or 
 2.  ชื�อ............................................................................................................ อายุ ...................................... ปี 
        Name                                                             Age                            Years 
        อยู่บา้นเลขที�.............................................. ถนน.......................................ตาํบล/แขวง................................... 
        Residing at No.                    Road                               Tambol/Khwang 
        อําเภอ/เขต................................................ จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์......................... หรอื  
        Amphur/Khet                                      Province                             Postal code                    or 
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 3.  นายมารตุ สมิะเสถยีร ตาํแหน่ง กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี  
 เลขที� 172 ซอย พบิลูวฒันา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จงัหวดักรงุเทพมหานคร รหสัไปรษณยี ์10400 
 Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee’s Member Age 

71 years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province 
Bangkok Postcode 10400 

  
คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจ้า เพื�อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการ

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั [งที� 1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี� 24 ธนัวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมซื�อสตัย ์ชั [น 6 บรษิทั 
ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรอืจะพงึ
เลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Extraordinary General Meeting of 
Shareholders to be held on Thursday, December 24, 2020 at 14.00 hours at TQM Corporation Public Company 
Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั [งนี[ ดงันี[ 
      I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows: 
 
วาระที� 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2563 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน 2563 
Agenda item 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on April 29, 

2020  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร    

(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 
 

วาระที� 2  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั [งกรรมการเพิ�ม จาํนวน 1 ท่าน 
Agenda item 2 To consider and approve the appointment of 1 new Company’s director. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 
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 วาระที� 3  พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
Agenda item 3 To consider and approve the amendment of Company’s Articles of Association. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 
  

วาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารเปลี�ยนแปลงอํานาจอนุมตัแิละดาํเนินการของกลุ่มบรษิทัฯ (Delegation of Authority)  
Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company’s Delegation of Authority. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 

 
วาระที� 5  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกํากบัดแูลกจิการและบรรษทัภบิาล 
Agenda item 5 To consider and approve directors' remuneration of CG Committee. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
                          Approve      Disapprove           Abstain 

 
วาระที� 6  พจิารณารบัทราบการลงทุนโดยเขา้ซื[อหุน้ในบรษิทั ทโีอ 2020 จํากดั  
Agenda item 6 To acknowledge the investment by acquiring the shares in TO 2020 Co., Ltd. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 
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วาระที� 7  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี  
Agenda item 7 Others matters (if any) 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.  

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve      Disapprove          Abstain 

 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี[ ใหถ้อืว่าการลงคะแนน
เสยีงนั [นไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid 
and not my/our voting as a shareholder. 

 (6)  ในกรณีที�ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที�ที�
ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้งตน้ รวมถงึกรณีที�มกีารแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรอื
เพิ�มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 

 In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly 
specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified 
above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right 
to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate. 

 
 กจิการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะใหถ้อืเสมอืนวา่

ขา้พเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
 Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be 

deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
  ลงชื�อ …………………………………….……… ผูม้อบฉนัทะ 
 Signed                                                     Grantor  
         (………………………………….…………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                        Proxy 
         (……………………………………………) 
 
  ลงชื�อ …………………………………….………. ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 Signed                                                        Proxy 
          (……………………………………………) 
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หมายเหตุ 

1.  ผูถ้อืหุน้ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผูร้บัมอบ
ฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

2.  วาระเลอืกตั [งกรรมการสามารถเลอืกตั [งกรรมการทั [งชดุหรอืเลอืกตั [งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.  ในกรณีที�มวีาระที�จะพจิารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเตมิไดใ้นในประจําต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

ตามแนบ 
Note: 
1.   A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one 

proxy in order to split votes. 
2.   Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors. 
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to 

the Proxy Form B.   
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ใบประจาํต ่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรช ั 'น จาํกดั (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited 

 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั [งที� 1/2563 ในวนัพฤหสับดทีี� 24 ธนัวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุม

ซื�อสตัย์ ชั [น 6 บรษิทั ทคีวิเอ็ม คอรป์อเรชั �น จํากดั (มหาชน) เลขที� 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว 
กรงุเทพมหานคร หรอืจะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย 

The 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday December 24, 2020 at 
14.00 hours at TQM Corporation Public Company Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, 
Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

  
วาระที� ............................... เรื�อง .......................................................................................  
Agenda             Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove           Abstain 
  

วาระที� .............................เรื�อง .......................................................................................  
Agenda             Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove           Abstain 
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วาระที� ............................ เรื�อง .......................................................................................  
Agenda             Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove           Abstain 

 
วาระที� ............................ เรื�อง .......................................................................................  
Agenda             Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
          Approve     Disapprove           Abstain 
 

วาระที� ............................ เรื�อง .......................................................................................  
Agenda             Subject 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที�เหน็สมควร 
(B) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as 

deemed appropriate.  
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี[  
 (B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows: 

 เหน็ดว้ย   ไมเ่หน็ดว้ย  งดออกเสยีง 
    Approve     Disapprove           Abstain 

 
 
 
 
 
 
 
 


