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(affixed stamp duty Baht 20) 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                         เขียนที่      
Shareholders’ Registration No. Written at 
 

                                วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
                                 Date   Month   Year 
 

(1)   ข้าพเจ้า  
            I/We                                                                                                                                                       สญัชาติ      
            อยูบ้่านเลขที ่               nationality  
            Address                  
 
 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) 

being a shareholder of JWD Infologistics Public Company Limited (“Company”) 
 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม         หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                         เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of         shares  with the voting rights or                                           votes as follows: 
 หุ้นสามญั          หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                        เสียง  

      ordinary share           shares    with the voting rights or                                                           votes 
 หุ้นบริุมสิทธิ         หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง 
      preferred share                             shares   with the voting rights or                                         votes 

 
 
(3)  ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Attachment) 
 

     (1) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ .............................                                                                                                                                                    
          Name                           age        years, residing at 

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

 (2) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

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

 (3) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

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

 (4) ...................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยูบ้่านเลขที่ .............................                                                                                                                       
               Name           age        years, residing at 

ถนน……………………………………. ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต .......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….รหสัไปรษณีย์ …………………………………………. หรือ 
Province              Postal Code                               or 
 
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2559 ในวันอังคารท่ี  
26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
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 for the year 2016 on 
Tuesday, 26 April 2016 at 14.00 o’clock at Ballroom, 3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, No. 333 Srinakarin Road, Hua Mak 
Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 
 

นายวิเชฐ  ตนัติวานิช 54 326/1 

จนัทรเกษม จตจุกัร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

ลาดพร้าว ลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 10230 

นายมงักร ธนสารศิลป์ 63 19/141 หมู ่1  

สคุนธสวสัดิ ์

ทุง่มหาเมฆ สาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 

นายวิชญา จาติกวณิช 52 94  

Mr. Vichate Tantiwanich 54 326/1 

Chan Kasem Chatuchak  
 

Bangkok 
 

10900 

Mr. Mangkorn Dhanasarnsilp 63 19/141 Moo 1  

Sukhonthasawat Ladprao Ladprao 

Bangkok 
 

10230 

Mr. Vichaya Chatikavanij 52 94  

Thung Maha Mek Sathon 

Bangkok 
 

10120 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

วำระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
Agenda No. 1 Matters to be informed. 

 
  

วำระที่ 2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนำคม 2558 
Agenda No. 2
  

To consider and adopted the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 
2015, held on 20 March 2015. 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
                                                 Approve                            Disapprove                          Abstain    
   

วำระที่ 3 รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2558 

Agenda No. 3  To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating resulted for the year 2015 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                          Abstain   

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
Agenda No. 4 To consider and approve the Financial Statements of  the Company for ended 31 December 2015 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
                       Approve                           Disapprove                          Abstain   

   
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2558 และกำรจ่ำยปันผล 
Agenda No. 5  To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2015 and approve the 

dividend payments. 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain   
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วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่ มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำกทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท เป็น 

510,000,000 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 
Agenda No. 6 To consider and approve the increase in the Company’s registered capital from Baht 300,000,000 to 

Baht 510,000,000, in order to reserve for the stock dividend. 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  
 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่ มทุน 
จดทะเบียน 

Agenda No. 7 To consider and approve the amendment of the Memorandum of Association, Clause No. 4 
relating to the increase in the Company’s registered capital. 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 420,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 
บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผล 

Agenda No. 8 To consider and approve the allocation of new ordinary shares in the amount not exceeding 
420,000,000 shares, at the par value of Baht 0.50 each, in order to reserve for the stock dividend. 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 

วำระที่ 9 พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2559 
Agenda No. 9 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors and fix the audit fee 

for the year 2016 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 

วำระที่ 10 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2559 
Agenda No. 10 To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation in 2016 

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

  □ (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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   □ กรณีแต่งตัง้กรรมกำรทัง้ชุด 
   Approve the appointment of all directors  
     

□  เห็นด้วย      □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสีย 
                                       Approve                         Disapprove                          Abstain  
 

   □ กรณีแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ดังนี ้
              Approve the appointment of certain directors as follows: 
 

1.   นายวิชญา จาติกวณิช 
       Mr. Vichaya Chatikavanij 
       □ เห็นด้วย      □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
            Approve                  Disapprove                          Abstain  

 2.    นายจิตชยั นิมิตรปัญญา 
       Mr. Jitchai Nimitpanya 
        □ เห็นด้วย      □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
             Approve                 Disapprove                           Abstain 

3.   นางสาวอมรพรรณ บณัฑิตกฤษดา 
       Ms. Amrapharn Bunditkitsada 
       □ เห็นด้วย      □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
            Approve                  Disapprove                          Abstain  
 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2559 
Agenda No. 11 To consider and approve the remuneration of the Company’s Directors for the year 2016 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                          Disapprove                          Abstain 

 
วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงนิจ ำนวนไม่เกิน 3,000 ล้ำนบำท 
Agenda No. 12 To consider and approve the issue and offer of debenture in the total amount not exceeding 

Baht 3,000 million. 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                          Disapprove                          Abstain 
 

วำระที่ 13 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda No.13 Other matters, (if any) 

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

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

  □ เห็นด้วย       □ ไมเ่ห็นด้วย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้อง และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
  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)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

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. 

 
 
กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้

ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  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.  

 
 

 
ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

                                        ( ............................................................ ) 
 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 

 
ลงนาม/Signed …………………………………………. ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

                               ( .......................................................... ) 
 
 
หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้

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

of shares to many proxies for splitting votes.  

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In agenda regarding the election of directors the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual 

nominee. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแบบ 
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 B as enclosed.  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท เจดับเบิล้ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ ำกัด (มหำชน) 
The proxy is granted by a shareholder of JWD Infologistics Public Company Limited. 
 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัองัคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ 
โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานที่อื่นด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 on Tuesday, 26 April 2016 at 14.00 o’clock at Ballroom,  
3rd Floor, The Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, No. 333 Srinakarin Road, Hua Mak Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 
10240 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

     
 

  
วำระที่.................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain   
  

วำระที่.................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที่.................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที่.................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

วำระที่.................. …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item ....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
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วำระที่.................... เลือกตัง้กรรมกำร (ต่อ) 
Agenda Item ......... Appointment of directors (Continued) 

    
    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain 
   

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □  เห็นด้วย       □  ไมเ่ห็นด้วย  □  งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 

 


