
   
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งใหค้สัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

 (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 
 

เขียนท่ี ............................................................................ 
 Written at 
       วนัท่ี .........เดือน ................................... พ.ศ. ............... 
      Date         Month                                   Year 
  

 
( 1 ) ขา้พเจา้ ..................................................................................สัญชาติ.....................อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................ 
       I/We           Nationality               Residing at 

ถนน ......................................................ต าบล/แขวง ...................................................... อ าเภอ/เขต........................................................... 
Road                                                                  Sub – District                                District 

จงัหวดั..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์......................................................................... 
Province          Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ( Custodian ) ใหก้บั...................................................................................................... 
As being the custodian of 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั............................................................ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ ...........................จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of                                                     Synergetic Auto Performance Public Company Limited (the “Company”), 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม........................ …………หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั......................................เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                                    share (s) and having the voting rights equivalent to                                 vote as follows: 

หุน้สามญั.....................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................................เสียง 

Ordinary share          share(s), having the voting rights equivalent to  vote. 

 หุน้บุริมสิทธิ.................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั...................................................เสียง 

                              Preference share     share(s), having the voting rights equivalent to   vote.   
  
 ( 2 ) ขอมอบฉนัทะให ้
      Hereby appoint 
  1.....................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                                                     Age                      Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง ...........................................................................  
Residing at                                Road                                                            Sub – District 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 
District                                                             Province                                                           Postal Code                                          Or 
  

 

 

 

 

 

 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Baht 20 Stamp 
Duty 

 



  
 2.....................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                           Age                      Years 
อยูบ่า้นเลขท่ี..............................ถนน ...........................................................ต าบล/แขวง .................................................. ........................ 
Residing at                                Road                                                            Sub – District 
 

อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั.............................................................รหสัไปรษณีย.์......................................หรือ 

District                                                             Province                                                           Postal Code                                          Or 

  

 3. ...................................................................................................................................................อาย.ุ.............................ปี   
                                                                                                                                                                               Age                      Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี ...............................ถนน............................................................ ต าบล/แขวง......................................................................... 
Residing at                                Road                                                            Sub – District 

อ าเภอ/เขต...................................................... ..จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย.์...........................................   

District                                                             Province                                                           Postal Code                

 คนใดคนหนึ่งเพยีงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562      
ในวนัที ่ 25  เมษายน  2562  เวลา 14.00 น.  ณ  ห้องประชุม 216-217 (MR216-217) ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที ่
88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260  หรือทีจ่ะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the Company’s Annual General Meeting of 
Shareholders for Year 2018, which will be held on Thursday, 25 April 2019 at 14.00 hr., at MR216-217 Room, 2nd Floor, Bangkok 
International Trade & Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna Trad Road (Km.1), Bangna, Bangkok 10260, or any date and at 
any postponement thereof. 
 (3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
   มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
   มอบฉนัทะบางส่วน  คือ 

Grant partial shares of 

  หุน้สามญั.........................................หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.........................................เสียง 

                                Ordinary share             share(s), having the voting rights equivalent to     vote. 

  หุน้บุริมสิทธิ....................................หุน้  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.........................................เสียง 

                                 Preference share                       share(s), having the voting rights equivalent to     vote.   

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด..................................................................เสียง 

  Total voting rights                                                                                                    vote (s) 
 ( 4 )  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

                         I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
 
 
 



  
วาระที ่1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

Agenda 1: To consider Certification of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2018 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                                       Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

วาระที ่ 2   พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานปี 2561 
Agenda 2: To consider Acknowledgment of Report of the Board of Directors on the Company’s 2018 Performance 

วาระที ่ 3   พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2561 

Agenda 3: To consider Approval of Balance Sheet and Profits and Loss Statement for the year-ended 31 December 
2018 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
             Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

 

 วาระที ่ 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงนิปันผลส าหรับ 

  ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 

Agenda 4: To consider Allocation of the Net Profit as Legal Reserve and Non-Payment of dividend for the 2018  
operating results. 
4.1 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
4.1 To consider Approval of Allocation of the 2018 Net Profit as Legal Reserve 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 
 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
           Approve               vote(s)        Disapprove            vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

 
 
 



  
4.2 พจิารณาอนุมตังิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
4.2 To consider approve the non-payment of dividend for the 2018 operating results. 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
•    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง  งดออกเสียง…...…….เสียง 
     Approve                          vote(s)          Disapprove                     vote(s)                    Abstain                      vote(s) 

วาระที ่ 5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

Agenda 5: To consider Approval of Election of Directors in replacement of those retiring by rotation 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี    

          (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
                Vote for all the nominated candidates as a whole 
 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
 Approve                          vote(s)             Disapprove                     vote(s)                    Abstain                      vote(s) 
 
 

                    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                             Vote for an individual nominee 

 การแต่งตั้งกรรมการทีอ่อกตามวาระกลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง 
                         Appointment of directors who retired by rotation 

   1. นายญนน์  โภคทรัพย์ 

        Mr. Yol Phokasub 
 

         เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
 Approve                vote(s)       Disapprove               vote(s)                 Abstain                      vote(s) 
 

  2. นายทรงวทิย์  ฐิตปิุญญา 

       Mr. Songvit Titipunya 
 

                      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
 Approve                vote(s)       Disapprove               vote(s)                 Abstain                      vote(s) 

 

 3. นายธนะชัย บัณฑิตวรภูม ิ

      Mr.Tanachai Bunditvorapoom  

     เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
 Approve                vote(s)       Disapprove               vote(s)                 Abstain                      vote(s) 

 



  
วาระที ่ 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 

Agenda 6: To consider Approval of Directors’ Remuneration and Sub-committee’s Remuneration for Year 2019 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                                        Approve               vote(s)       Disapprove              vote(s)                  Abstain                      vote(s) 

 
วาระที ่ 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี 

Agenda 7: To consider Approval of Appointment of External Auditors and Determination of Audit Fees  

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

                    เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
 Approve               vote(s)       Disapprove              vote(s)                  Abstain                      vote(s) 

 
 วาระที ่ 8 พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 วตัถุประสงค์ 

 ของบริษัท 

Agenda 8: To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives Article 41. And To consider 
Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of Association - Business Objectives 

วาระที ่8.1 พจิารณาการแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41. 
Agenda 8.1 : To consider Approval of Amendment of the Company’s Business Objectives Article 41. 
 

    (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
          (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 

      เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
           Approve                          vote(s)             Disapprove                     vote(s)                    Abstain                      vote(s) 
 

 
 
 
 



  
วาระที ่8.2  พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วตัถุประสงค์ของบริษัท ให้สอดคล้องกบัการแก้ไข
วตัถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda 8.2 : To consider Approval of Amendment to Clause 3 of the Company’s Memorandum of 

Association - Business Objectives 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร] 

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

    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

          (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

    เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                               Approve               vote(s)       Disapprove              vote(s)                  Abstain                      vote(s) 

 

วาระที ่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 9: Any other businesses (if any) 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
    (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

       (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 

    เห็นดว้ย……...….เสียง    ไม่เห็นดว้ย…...…….เสียง    งดออกเสียง…...…….เสียง 
                                               Approve               vote(s)       Disapprove              vote(s)                  Abstain                      vote(s) 

   

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ-ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(5) Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder. 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไมไ่ดมี้การระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ี   ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึง กรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใดกต็าม  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(6) 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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมเวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจ้าระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าดว้ยตนเองทุกประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed 
as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed .............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
          (                                                            ) 

ลงช่ือ/Signed .............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
              (                                                            ) 

ลงช่ือ/Signed .............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                            (                                                            ) 
ลงช่ือ/Signed .............................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

                                 (                                                            ) 
 



  
หมายเหตุ/Remarks         

   1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ  ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน  
(Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a 
custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only. 

 2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก 
  จ านวนหุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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. 

3.           วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล 

 For the Agenda to elect the directors, the proxy holder is able to vote all or any individual director.  
4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Supplemental Proxy Form as enclosed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
                              Supplemental Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) 

The proxy is granted by a shareholder of Synergetic Auto Performance Public Company Limited. 
ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวนัที ่ 25  เมษายน  2562  เวลา 14.00 น. 

For the Annual General Meeting of Shareholders for Year 2019 on 25 April 2019 at 14.00 hr.  
ณ  หอ้ง MR216-217 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

10260 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At MR216-217 Rooms, 2rd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), No. 88 Bangna-Trad Road (km.1) 

Bangna, Bangkok 10260, or any date and at any postponement thereof 
 

วาระที ่.......................... เร่ือง........................................................................................................................................................ 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นดว้ย......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

             Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

วาระที ่.......................... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
      เห็นดว้ย......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

         Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 

 

 

 

 

 

 



  
วาระที ่.......................... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
      เห็นดว้ย......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

                      Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

วาระที ่.......................... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
      เห็นดว้ย......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

          Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 

วาระที ่.......................... เร่ือง...................................................................................................................................................... 
Agenda Item        Subject 

   (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

        (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
      เห็นดว้ย......................เสียง     ไม่เห็นดว้ย......................เสียง     งดออกเสียง......................เสียง 

                    Approve              vote(s)      Disapprove           vote(s) Abstain     vote(s) 
 
 

  


