
                                                                                                                                                                              

       แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
                                              Proxy Form C. 

 
 

              เขียนท่ี …………………………………......……… 
  Written at 
            วนัที่ ………. เดือน ………………..…………. พ.ศ. ………...…. 
             Date              Month                                           Year 

 
(1) ขา้พเจา้ …….…………………………..………………………………………………….…สัญชาติ…………………..…… 
       I/We                                                                                                                                        Nationality 

ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี……………………..ถนน……………………………………………ต าบล/แขวง………...………………..……….. 
Residing at                                                  Road                                                                   Tambol/Khwaeng 
อ าเภอ/เขต…………………….…………จงัหวดั…………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………………...…………. 
Amphur/Khet                                            Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั……………………………………………...………………………. 
As being the custodian of 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ………….……..…….….หุน้ และ 
being a shareholder of Workpoint Entertainment Public Company Limited (“Company”) holding the total amount of shares and         ออก
เสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั………………………………………...…..…เสียง  
have the right to vote equal to                                                                        votes  

                  (2) ขอมอบฉนัทะให ้
                        Hereby appoint 

( 1 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
                                                                                           Age                      years, residing at 

ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………….…. 
Road                                                         Tambol/Khwaeng                                                    Amphur/Khet 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….  หรือ 
Province                                                          Postal Code                                           or 

( 2 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
                                                                                           Age                          years, residing at 

ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….…………………….…. 
Road                                                          Tambol/Khwaeng                                                   Amphur/Khet 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….  หรือ 
Province                                                          Postal Code                                           or 
 
 
 

 
อากรแสตมป์ 

20 บาท 



 
 

( 3 )..……………………………………….…………….อาย ุ………….....… ปี  อยูบ่า้นเลขท่ี…………………...………….… 
                                                                                                            Age                     years, residing at 
 
ถนน ……………….…………….….…. ต าบล/แขวง ……………..……….…..……..…… อ าเภอ/เขต……....….………………….….. 
Road                                                         Tambol/Khwaeng                                                    Amphur/Khet 
จงัหวดั………………………………………รหสัไปรษณีย…์…..………..……….   
Province                                                          Postal Code                                           

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากัด (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีท่ี  7  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 4  บริษทั 
เวร์ิคพอยท ์เอน็เทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 99 หมู่ท่ี 2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 
as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders 2019 on 
Thursday 7 April 2022 at 14.00 a.m. at Studio 4, Workpoint Entertainment Public Company Limited 99 Moo 2, Bangpoon, Muang 
Pathumthani, Pathumthani Thailand 12000. 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
        I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows: 
(     )  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
         Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote 
(     )  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
         Grant partial shares of 

(     )  หุน้สามญั………………..หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้……………..เสียง 
          ordinary share                shares and have the right to vote equal to                       votes 
 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
     I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:    
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2564 
Agenda Item 1  To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2021 dated 8 April 2021 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

(     )  (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) 

 

 

 



วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564   
Agenda Item 2  To acknowledged the operation results of the Company for  the year ended December 31, 2021 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

(     )  (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) 

วาระที่ 3 พจิารณารับรองงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda Item 3  To approved the Statement of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 

December 31, 2021 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 และการประกาศจ่ายปันผล 
Agenda Item 4  To consider and approve the dividend payment from Company’s operation for the 6-month period ended 

December 31, 2021 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 5  To consider and approve the re-appointment of directors whose terms expired by rotation 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

1. นายปัญญา นิรันดร์กุล (Mr.Phanya Nirunkul) 
(    ) เห็นดว้ย…………..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย………….เสียง     (    ) งดออกเสียง…………….เสียง 
        Approve                  vote(s)           Disapprove              vote(s)           Abstain                          vote(s) 

2. นายประภาส ชลศรานนท ์ (Mr.Prapas Cholsaranon) 
(    ) เห็นดว้ย…………..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย………….เสียง     (    ) งดออกเสียง…………….เสียง 
        Approve                  vote(s)           Disapprove              vote(s)           Abstain                          vote(s) 

3. นายพาณิชย ์ สดสี  (Mr.Phanich Sodsee) 
(    ) เห็นดว้ย…………..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย………….เสียง     (    ) งดออกเสียง…………….เสียง 
         Approve                  vote(s)           Disapprove              vote(s)           Abstain                          vote(s) 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565  
Agenda Item 6  To consider and approve the rates of remuneration to be applied to the Company’s directors in 2022 
 (     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 
Agenda Item 7  To consider the appointment of the Auditor and the determination of 2022 audit fee 

(     )  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect  

(     )  (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) 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda Item 8 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 respect 

(     )  (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) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
       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) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งต้น รวมถึงกรณี ท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริง
ประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
        In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meetin g 
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. 
  กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือ          
มอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
                 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 …………………………………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ/ Proxy  
                                                                                                                (.…………………………………….……..) 

  ลงช่ือ/Signed …………………………………………….. ผูรั้บมอบฉันทะ/ Proxy 
                                                                                                                (.…………………………………….…….) 
หมายเหตุ 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
The 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.  

หมายเหตุ 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
        Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the Proxy Form have a permit to act as a custodian . 



3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and ma y not split the  
number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Agenda of  the Re-election directors can elect a whole or individually. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder i n 
the Supplemental Proxy Form as enclosed. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Supplemental Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากัด  (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีท่ี  7  เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สตูดิโอ 4 บริษทั เวร์ิคพอยท ์เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
99 หมู่ท่ี 2 ต.บางพูน  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 

The proxy is granted by a shareholder of Workpoint Entertainment Public Company Limited (“Company”) For the meeting of 
the Annual General Meeting of shareholders 2022 on Thursday 7 April 2022 at 14.00 a.m. at Studio 4, Workpoint Entertainment Public 
Company Limited 99 Moo 2, Bangpoon, Muang Pathumthani, Pathumthani Thailand 12000. 
 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………............................................ 
Agenda Item 
(     )  (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) 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ……………………………………………………………………………….…………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 
 
 
 
 



วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
Agenda Item 

Nominee………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(    ) เห็นดว้ย…………….…..เสียง      (    ) ไม่เห็นดว้ย…….………...…….เสียง     (    ) งดออกเสียง……….…………….เสียง 

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

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

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

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 

 

 



 

วาระท่ี ………………….…………… เร่ือง ………………………………………………………………………….………………........... 
Agenda Item 
(     )  (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) 
 
 

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

 
 
                                         ลงช่ือ/Signed …………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor  
                                                                                                                 (…………………………….………………) 
 
 
                                                                                             ลงช่ือ/Signed ………………………………………….. ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy
                                                                                                                 (.……………………………..…………….) 
 
   

 


