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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C) 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้  
Shareholder Register No. 
 
 
1)  ขา้พเจา้           อาย ุ      ปี 
     I/We            age   years 
     ส านกังานตัง้อยู่เลขที่     ถนน     ต าบล/แขวง       
    Having the office  at No.    Road     Tambon/Sub-district 
     อ าเภอ/เขต      จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์     
     Amphur/District  Province     Postal Code     
    ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                                                                    
     As the custodian of 
    ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
    Being a shareholder of IRPC Public Company Limited 
    โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้
    Holding a total amount of  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 
    หุน้สามญั  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้
    Ordinary share (s)  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 
    หุน้บรุิมสิทธิ  หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี ้
    preference share (s)  share(s) and have a right to vote equal to  vote(s) as follows: 

2)  ขอมอบฉนัทะให ้
  Hereby appoint 

(1)                      อาย ุ          ปี 
              age         years 
     อยู่บา้นเลขที่           ถนน          ต าบล/แขวง           
     Residing at           Road        Tambon/Sub-district      
     อ าเภอ/เขต                จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
     Amphur/District     Province                Postal Code    or 

       (2)  นายอนสุรณ ์แสงนิ่มนวล  กรรมการอิสระ    อาย ุ       67     ปี 
         Mr.  Anusorn Sangnimnuan  Independent Director   age       67   years 
อยู่บา้นเลขที่         589/5 ซอยลาดพรา้ว 87 (จนัทราสขุ) ถนน              -   ต าบล/แขวง                คลองเจา้คณุสงิห ์                  
Residing at         589/5 Soi Ladprao 87 (Chandrasuk) Road              -             Tambon/Sub-district Khlong Chao Khun Sing 

     อ าเภอ/เขต         วงัทองหลาง   จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร   รหสัไปรษณีย ์         10310 หรือ 
 Amphur/District    Wang Thonglang   Province      Bangkok   Postal Code         10310 or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

  

เขียนที่      
Written at 

วนัที ่      เดือน    พ.ศ.     
Date      Month                Year   

อากร 
แสตมป์ 
20 บาท 

 

โปรดกาเคร่ืองหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY 
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       (3)  นายวฒิุสาร ตนัไชย   กรรมการอิสระ   อาย ุ       63     ปี 
          Mr. Woothisarn Tanchai  Independent Director  age       63  years 
     อยู่บา้นเลขที่         4 ซอยสภุาพงษ์ 1 แยก 3-1     ถนน   -   ต าบล/แขวง                   หนองบอน                     
     Residing at         4 Soi Suphapong 1 Intersection 3-1 Road   -            Tambon/Sub-district   Nong Bon 
     อ าเภอ/เขต        ประเวศ        จงัหวดั     กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์           10250     หรือ 

 Amphur/District  Prawet     Province    Bangkok   Postal Code           10250  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

       (4)                นายสมนึก บ ารุงสาลี    กรรมการอิสระ   อาย ุ       64     ปี 
    Mr. Somnuk Bomrungsalee  Independent Director  age       64  years 
     อยู่บา้นเลขที่    84/25 ซอยบรมราชชนี 64    ถนน  -    ต าบล/แขวง                   ศาลาธรรมสพน.์           
     Residing at    84/25 Soi Borommaratchachonnani 64 Road -              Tambon/Sub-district   Sala Thammasop 
     อ าเภอ/เขต         ทวีวฒันา     จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์          10170     หรือ 

 Amphur/District  Thawi Watthana   Province      Bangkok  Postal Code          10170  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

       (5)  นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์   กรรมการอิสระ   อาย ุ          65     ปี 
          Miss Siriwan Chierapong  Independent Director  age          65  years 
     อยู่บา้นเลขที่          11/127       ถนน    -   ต าบล/แขวง                 เสาธงหิน           
     Residing at           11/127    Road    -             Tambon/Sub-district  Sao Thong Hin 
     อ าเภอ/เขต         บางใหญ่     จงัหวดั      นนทบรุี       รหสัไปรษณีย ์          11140     หรือ 

 Amphur/District   Bang Yai    Province     Nonthaburi  Postal Code          11140  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564: ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None 

       (6)                   พลอากาศโท.บญุสืบ ประสิทธิ ์ กรรมการอิสระ   อาย ุ        66     ปี 
                      Air Marshal Boonsuib Prasit Independent Director  age        66  years 
     อยู่บา้นเลขที่          7/24 หมู่ 4       ถนน    -   ต าบล/แขวง                   วดัชลอ            
     Residing at           7/24 Moo 4   Road     -            Tambon/Sub-district   Wat Chalo 
     อ าเภอ/เขต          บางกรวย     จงัหวดั      นนทบรุี     รหสัไปรษณีย ์           11130     หรือ 

 Amphur/District    Bang Kruai   Province     Nonthaburi  Postal Code           11130  or 

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564: ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  

         (7)               นายจมุพล ส าเภาพล  กรรมการอิสระ   อาย ุ       68     ปี 
                           Mr. Jumpol Sumpaopol  Independent Director  age       68  years 
     อยู่บา้นเลขที่                28 ซอยลาดปลาเคา้ 75    ถนน    -   ต าบล/แขวง                  อนสุาวรีย ์           
     Residing at                28  Soi Ladplakhao 75  Road                Tambon/Sub-district  Anusawari 
     อ าเภอ/เขต               บางเขน    จงัหวดั      กรุงเทพมหานคร     รหสัไปรษณีย ์          10220     หรือ 

 Amphur/District         Bang Khen   Province    Bangkok  Postal Code          10220  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None  
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       (8)                       นายสกุฤตย ์สรุบถโสภณ  กรรมการอิสระ   อาย ุ       63     ปี 
                       Mr. Sukrit Surabotsopon  Independent Director  age       63  years 
     อยู่บา้นเลขที่           890/371 อาคารเดอะพาโน    ถนน    พระราม 3   ต าบล/แขวง                 บางโพงพาง           
     Residing at            890/371 The Pano Building Road    Rama 3     Tambon/Sub-district  Bang Phongphan 
     อ าเภอ/เขต          ยานนาวา    จงัหวดั    กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์          10120     หรือ 

 Amphur/District   Yannawa    Province   Bangkok  Postal Code          10120  or 

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระทีเ่สนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 : ไม่มี 
Having special interest on the proposed agenda for the 2021 Annual General Meeting: None 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวันที่ 31 
มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ  หอ้งบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย    
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 31 
March 2021 at 9:30 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chutachak, Bangkok 
10900 or such other date, time and place should the meeting be postponed.  

3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
        มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
        Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
                    มอบฉนัทะบางส่วน คือ           หุน้สามญั    หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                    เสียง   
        Grant partial shares of    ordinary share  shares and have the rights to vote equal to        votes 
      หุน้บรุิมสิทธิ    หุน้      และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                    เสียง   
              preference share  shares and have the rights to vote equal to        votes 
     รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
     The total number of voting right is    votes 

4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

   ระเบียบวาระที ่1 เร่ือง  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ 
 ประจ าปี 2563 

   Item 1  Subject: To acknowledge the Company’s 2020 operating results and approve the Company’s 2020 financial 
  statements  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
                    Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระที ่2 เร่ือง พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 
   Item 2   Subject: To approve dividend payment of the Company’s 2020 operating results  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes  
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   ระเบียบวาระที ่3  เร่ือง พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564  
 Item 3                Subject:    To appoint auditors and determine auditor fees for the year 2021 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระที ่4  เร่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
   Item 4   Subject: To approve the board of directors’ remunerations for the year 2021 
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
          Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  
   Item 5   Subject:   To elect or re-elect directors in replacement of those retiring by rotation 
          (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

        การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    Appointment of the entire board of directors 
    เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง    เสียง       
          Approve      Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

    การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
    Appointment of an individual director 
    ชื่อกรรมการ:    ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ (กรรมการอิสระ) 
    Name of director: Asst. Prof. Dr. Chaiyaporn Puprasert (Independent Director)  
                เห็นดว้ย           เสียง              ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes             Disapprove               Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายสุพจน ์เหล่าสุอาภา 
    Name of director: Mr. Supot Laosuarpha  

            เห็นดว้ย    เสียง         ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายวัฒนพงษ ์คุโรวาท 
    Name of director: Mr. Wattanapong Kurovat  

            เห็นดว้ย    เสียง         ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นางสาวเพียงพนอ บุญกล ่า 
    Name of director: Miss Peangpanor Boonklum  

            เห็นดว้ย    เสียง         ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 



    หนา้ 5 จาก 7 

    ชื่อกรรมการ:    นายนพดล ป่ินสุภา 
    Name of director: Mr. Noppadol Pinsupa  

            เห็นดว้ย    เสียง         ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

    ชื่อกรรมการ:    นายชวลิต ทพิพาวนิช 
    Name of director: Mr. Chawalit Tippawanich  

            เห็นดว้ย    เสียง         ไม่เห็นดว้ย   เสียง             งดออกเสียง   เสียง       
            Approve           Votes                Disapprove              Votes         Abstain              Votes 

   ระเบียบวาระที ่6  เร่ือง พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2564 – 2568) 
   Item 6   Subject:  To approve 5 year external fund raising plan (for 2021-2025)  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 

   ระเบียบวาระที ่7  เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   Item 7   Subject:  Any Other Business (if any)  
   (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้  
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote 
cast by me/us as the shareholder. 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว ้ หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ 
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและ 
ลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or 
resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be 
entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, 
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 

 

ลงช่ือ/Signed      ผูม้อบฉนัทะ/Appointer  
         (            ) 

ลงช่ือ/Signed      ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  
         (            ) 

ลงช่ือ/Signed                   ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        (           ) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to the Proxy Form (Form C) 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของบริษัท ไออารพ์ีซี จ ากดั (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited 
การประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอ้งบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซ็นทรลัพลาซา ลาดพรา้ว 
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
For the 2021  Annual General Meeting of Shareholders to be held on 31  March 2021 at 09.30 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central 
Plaza Ladprao (Plaza Zone), 1695 Phaholyothin Road, Chutachak, Bangkok 10900 or such other date, time and place should the meeting be 
postponed. 

     

 □ วาระที่  เร่ือง             
  Item Subject:  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
 วาระที่      เร่ือง             
  Item Subject:  
  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
 วาระที่   เร่ือง             
  Item Subject:  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
 วาระที่   เร่ือง             
  Item Subject:  
 □  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 □ (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
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  วาระที่     เร่ือง  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
  Item   Subject: To consider and approve the election of directors (Continued) 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
        Name of director  
    เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
         Name of director  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
        Name of director  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
    ชื่อกรรมการ              
        Name of director  
   □ เห็นดว้ย  เสียง           ไม่เห็นดว้ย   เสียง            งดออกเสียง    เสียง       
        Approve       Votes          Disapprove        Votes        Abstain   Votes 
     
 


