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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

    

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ เขียนท่ี    

Shareholder Register No. Written at 

 วนัท่ี    เดือน   พ.ศ.    

 Date  Month  Year 

(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ    

I/We        Nationality  

อยูบ่า้นเลขท่ี      

Address 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท เจดบัเบิล้ยูด ีอนิโฟโลจสิตกิส์ จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
being a shareholder of JWD InfoLogistics Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั  เสียง ดงัน้ี    

holding the total amount of shares  and have the right to vote equal to  votes as follows:    

 หุน้สามญั                                                   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง      

   ordinary share of shares,  having the right to vote equivalent to votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง 

preferred share of shares,  having the right to vote equivalent to votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของ   
บริษทัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)  
hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in the Attachment)    

  (1)       อาย ุ  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี          

 Name    age   years, residing at      

ถนน     ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต          
Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    หรือ    
Province     Postal Code    or   

 (2)   นายมงักร ธนสารศิลป์                          อาย ุ      65  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี   19/141    หมู่1   ซ.    17/1        

 Name  Mr. Mangkorn Dhanasarnsilp             age   65  years, residing at  19/141               Moo 1 Soi 17/1 

หมู่บา้นมาสเตอร์พีซ ถนน   สคุนธสวสด์ิัแยก  9      เลียบถนนประดิษฐม์นูธรรม    แขวง  ลาดพร้าว        เขต  ลาดพร้าว           
Masterpiece Village,  Sukhonthasawat Road, Yek 29   Pradit Manutham Road,    Ladprao Sub-District,   Ladprao District    
จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์     10230   หรือ  
Province  Bangkok                                Postal Code     or 

 (3)   นายวเิชฐ ตนัติวานิช  อาย ุ   55  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       326/1     

 Name  Mr. Vichate Tantiwanich  age    55  years, residing at    326/1 

ถนน     ต าบล/แขวง           จนัทรเกษม   อ าเภอ/เขต  จตุจกัร     
Road   Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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จงัหวดั           กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์                  10900   หรือ  
Province  Bangkok   Postal Code 10900   or 

           (4)  นายวชิญา จาติกวณิช   อาย ุ   53  ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       94   

 Name  Mr. Vichaya Chatikavanig                              age    53  years,   residing at    94 

ถนน     ต าบล/แขวง            ทุ่งมหาเมฆ   อ าเภอ/เขต             สาทร    
Road   Tambol/Khwaeng Thung Maha Mek Amphur/Khet Sathon 

จงัหวดั  กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์          10230    
Province  Bangkok   Postal Code  10230    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปี 2560 ในวนัพุธท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ ห้องบอลรูม  ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตหวัหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ ท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

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 2017 on Wednesday, 26 April 2017 at 14.00 o’clock at Ballroom, 3rd Floor, the Grand Fourwings Convention Hotel 

Bangkok, No. 333 Srinakarin Road, Huamark Sub-District, Bang Kapi District, Bangkok 10240 or such other date, time and 

place as the meeting maybe adjourned.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

 วำระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทรำบ 

 Agenda No. 1 Matters to be informed. 

วำระที ่2 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้น ประจ ำ ปี  2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่   
26 เมษำยน 2559 

Agenda No. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the 

year 2016 held on 26 April 2016 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

 วำระที ่3  รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำปี 2559 

Agenda No. 3 To acknowledge the Board of Directors’ report on the Company’s operating result for the year 
2016 

   วาระน้ีเป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

   This Agenda is for acknowledgement; therefore the resolution is not required. 
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 วำระที ่4                พจิำรณำอนุมตังิบกำรเงนิของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 559 

Agenda No. 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the year ended 31 

December 2016 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

วำระที ่5 พิจ ำ ร ณ ำ อ นุ มัติ ก ำ ร จัด ส ร ร ก ำ ไ ร สุ ท ธิ เ พื่ อ เ ป็ น ทุ น ส ำ ร อ ง ต ำ ม ก ฎ ห ม ำ ย  แ ล ะ ก ำ ร จ่ ำ ย 

เงนิปันผล ประจ ำปี 2559 

Agenda No. 5 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend 

payment for the year 2016 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

วำระที ่6  พจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the 

remuneration of the auditors for the year 2017 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงัน้ี 

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

     Approve  Disapprove   Abstain 

วำระที ่7  พจิำรณำอนุมตักิำรเลอืกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ 

Agenda No. 7 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by 

rotation 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

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

 Approve the appointment of all directors   

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

Approve   Disapprove Abstain 

   กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

 Approve the appointment of certain directors as follows: 

1. นายมงักร ธนสารศิลป์   

Mr. Mangkorn Dhanasarnsilp 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง  

  Approve Disapprove Abstain 

2. นายธเนศ  พิริยโ์ยธินกลุ  

Mr. Tanate Piriyothinkul 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  Approve Disapprove Abstain  

3. นางอจัฉรา นิมิตรปัญญา  
Mrs. Achara Nimitpanya 

       เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง   

  Approve Disapprove Abstain  

วำระที ่8  พจิำรณำอนุมตักิำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560  

Agenda No. 8 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 

2017  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

วำระที ่9  พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ . เร่ืองวตัถุประสงค์ของบริษัท 

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of the Company’s objectives and the Memorandum 
of Association Clause 3., Objectives of the Company 

 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

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

     Approve  Disapprove   Abstain  

วำระที ่10 พจิำรณำเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ำม)ี 

Agenda No. 10 To consider other matters (if any) 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  

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

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

    เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง  

     Approve  Disapprove   Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not 

be my/our voting as a shareholder.  

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง หรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

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. 

 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  

 Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  

 

   ลงนาม/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Grantor  

    (     ) 

   ลงนาม/Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  

    (     ) 

   ลงนาม/Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 

   ลงนาม/Signed      ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

    (     ) 
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หมำยเหตุ/Remarks 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholding 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be 

voted for. 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือ
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

In case there are any other agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the 

Supplemental Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B. 

 

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

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ในวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ กรุงเทพมหานคร เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือท่ีจะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 on Wednesday,26 April 2017 at 14.00 o’clock at Ballroom, 3Rd Floor, The 

Grand Fourwings Convention Hotel Bangkok, No. 333 Srinakarin Road, Huamark Sub-District, Bangkapi District, Bangkok 10240 or such other date, time 

and place as the meeting may be adjourned. 

---------------------------- 

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

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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                             

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

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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                             

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

□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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                             

วาระท่ี.............        ………………………………………………………………………………………………………………... 
        Agenda Item ..        ……………………………………………………………………………………………………………….... 
□ (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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                             

   วาระท่ี...........           …………………………………………………………………………………………………………………. 

Agenda Item ..        …………………………………………………………………………………………………………........... 
□  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

(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                             

 

 

 



     เอกสารแนบ 11 

วาระท่ี.............  เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda Item..  Appointment of directors (Continued) 

                ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
     Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

         ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
               Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

     ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
     Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

     ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
               Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

     ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
     Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
               Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
             Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

                         ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
              Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
               Name of Director 

□ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
            Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

                                                    ช่ือกรรมการ ................................................................................................................. 
      Name of Director 

 □ เห็นด้วย        □ ไมเ่ห็นด้วย                        □ งดออกเสียง  
             Approve                                  Disapprove                                        Abstain                             

   
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉันทะถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
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 

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


