ปิ ดอากรแสมป์
20 บาท

หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Affix Stamp Duty
PROXY FORM C
20 Baht
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For Foreign Shareholder appointing the Custodian in Thailand)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น
Shareholders’ Registration No.
วันที่
Date

เขียนที่
Written at
เดือน
Month

พ.ศ.
B.E.

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
Address at No.
Road
Tambol/Khwaeng
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
Amphur/Khet
Province
Post Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กับ
Acting as the custodian for
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited (the “Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
share(s), entitled to cast
vote(s)as follows:
หุ้นสามัญ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
Preferred Share
share(s), entitled to cast
vote(s)
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นาย [] หรื อ นาง [] ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint
(The shareholder may appoint one of the Company’s independent directors i.e. Mr. [] or Mrs. [] to be the proxy. The
Information of the independent directors, were shown in the enclosure)
❑1. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or
❑2. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
age
Years,
Residing at
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
Road
Tambol/Khwaeng
Amphur/Khet
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หรื อ
Province
Post Code
or

❑3ชื่อ

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 44/280 หมู่บา้ นภัสสรเพสรทีจ

Name

Mr.Thanachart Numnonda

Independent Director

age 55 Years, Residing at 44/280 Passorn Prestige

ถนน
Road

เฉลิมพระกียรติ ร.9
King Rama Rd.9

จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
Province Bangkok

ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ประเวศน์
Prawet

อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

รหัสไปรษณีย์
Post Code

10250
10250

หรื อ

ประเวศน์
Prawet

or

❑4. ชื่อ
นางจันทร์จิรา สมัครไทย กรรมการอิสระ
อายุ 49 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 22/320 หมู่ 4
Name Mrs.Chanchira Smakthai
Independent Director
age 49 Years, Residing at 22/320 Moo.4
ถนน
ตาบล/แขวง
บึง
อาเภอ/เขต
ศรี ราชา
Road
Tambol/Khwaeng Bueng
Amphur/Khet
Si Racha
จังหวัด
ชลบุรี
รหัสไปรษณีย์
20230
หรื อ
Province
Chonburi
Post Code
20230
or
❑5. ชื่อ
อายุ
ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

age

Years,
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng
รหัสไปรษณีย์
Post Code

Residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2563
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบลห้วยโป่ ง
อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on on June 17,
2020, at 10.00 a.m., at Meeting Room, SiamEast Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong,
Rayong, Thailand or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We appoint and empower the proxy to attend and vote for me/us and on my/our behalf at this meeting in the following manner:
❑ มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
The proxy is empowered to vote the entire shares held and entitled to vote
❑ มอบฉันทะบางส่วน คือ
The proxy is empowered to vote part of my/our shares as follows:
❑ หุ้นสามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Ordinary Share
share(s), entitled to cast
❑ หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Preferred Share
share(s), entitled to cast
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสียง
Total number of votes entitled to cast is
vote(s)
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

เสียง
vote(s)
เสียง
vote(s)

วาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
1. Elaborate on the matter informed by the chairman
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
2. To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3 พิจารณารับรองผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562
3. To adopt the minutes the report on the Company’s operating results for the year 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2019
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสาหรับปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. To consider and approve the allocation of profits for the year 2019 and acknowledge the payment of interim dividends
❑(ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

6. To consider and approve the election of directors to replace those retire by rotation and elect new directors
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To consider and elect directors as a group at once
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / To consider and elect each director individually
1. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเกริ ก ลีเกษม / Mr. Kirk Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
2. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายสิทธิชยั ลีเกษม / Mr. Sittichai Leekasem (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
3. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นางสาวจิรนาถ สุมานนท์/ Ms. Jiranat Sumanont (กรรมการ/Director/กรรมการอิสระ/
Independent Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
4. ชื่ อกรรมการ / Name of Director: นายเดวิด สมัญญาภรณ์/ Mr. David Samanyaporn (กรรมการ/Director)
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563
7. To consider and approve the director’s remuneration for the year 2020
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับปี 2563
8. To consider and approve the appointment of the auditors and fixing their remunerations for the year 2020
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์ สนธิของบริษัท
9. To consider and approve the amendment of the company’s Articles of Association.
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)
10. To consider other matters (if any)
❑ (ก) ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
❑ (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
❑ ไม่เห็นด้วย
❑ งดออกเสียง
Approve
Disapprove
Abstain
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็ นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the 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.
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except where of the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the
actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ลงนาม/Signed
(

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
)

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)

หมายเหตุ / Remark
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นที่ ปรากฏชื่ อในทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C is only used in the case that the shareholder of record is a foreign shareholder whose shares are taken of by the custodian in
Thailand.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Required supporting documents:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney whereby the shareholder empower the custodian to execute the proxy instrument for and on behalf of the shareholder

3.

4.
5.

(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A confirmation that the custodian is licensed to operate the custodian business
ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผูร้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผูร้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to
severally vote.
วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติ มได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matters in the attached supplemental to this
Form C.

ใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค.
Continuation Page of Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SiamEast Solutions Public Company Limited
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริ ษทั สยามอีสต์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน) เลขที่ 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย3191 ตาบล
ห้วยโป่ ง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ประเทศไทย ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย
For the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which will be held on June 17, 2020, at 10.0 0 a.m., at Meeting Room, SiamEast
Solutions Public Company Limited, 15/1 Highway-Rayong No.3191 Rd., T.Huey-Pong, A.Muang Rayong, Rayong, Thailand or such other date, time and
place as the meeting may be adjourned.
วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

วาระที่
Agenda
❑ (ก)
(a)
❑ (ข)
(b)

เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain
เรื่ อง
Re :
ให้ผูร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
❑ เห็นด้วย
เสียง ❑ ไม่เห็นด้วย
เสียง ❑ งดออกเสียง
Approve
votes
Disapprove
votes
Abstain

เสียง
votes

เสียง
votes

เสียง
votes

