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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
Proxy (Form C) 

(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถอืหุ้นทีป่รากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดยีน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน) 

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand 
to be a share depository and keeper) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                        เขียนที่                                                     
Shareholder registration number Written at               
 วนัที ่ เดือน         พ.ศ  
 Date            Month                      Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ                 อยู่เลขท่ี                         ซอย     
 I/We     nationality                              residing/located at no.        Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road                    Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั       
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited  (the “Company”) 

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม               หุน้         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding the total number of                                           shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุน้สามญั                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       Ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

  หุน้บรุมิสทิธิ                หุน้         ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
       Preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                          votes 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หนึง่) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 
   1. ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บา้นเลขท่ี      
            Name                                                            age             years  residing/located at no. 
            ถนน                                       ต  าบล/แขวง                อ าเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                                 Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์          
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 
            ช่ือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยู่บา้นเลขท่ี    __  

Name                                               age             years  residing/located at no. 
                                                                                ถนน                                       ต  าบล/แขวง                        อ าเภอ                      
                                                                                Road                                     Tambol/Kwaeng                                Amphur/Khet   
                                                                                จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
                                                                                Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
anyone of these persons 

   
                                                                        2.  มอบฉนัทะใหก้รรมการคนใดคนหนึ่งของบรษัิทคือ 

        Appoint any one of the following Directors of Company. 
   นายปิยะ ประยงค ์หรือ/or 

                                                                                         (Mr. Piya Prayong)  
    นายอดุมศกัดิ ์แยม้นุ่น    

                                                                         (Mr. Udomsak Yamnoon)  
 

  
       
 (รายละเอียดประวตักิรรมการปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ย)  
 (Details specified in the attachment here) 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1.  กรุณาท า
เครือ่งหมาย ✓ ที่   1.ระบชุื่อผูร้บั
มอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark ✓ at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเครือ่งหมาย  
✓ ที่   2. และเลือกกรรมการ คน
ใดคนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2.  and 
choose one of these directors. 
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คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2565 ในวนัศกุรท์ี่ 
22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.ในรูปแบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 22 April 
2022, at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) in accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2020 and other 
relevant laws and regulations or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได  ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
 
  หุน้สามญั                หุน้         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       Ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
  หุน้บรุมิสิทธิ                หุน้         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
       Preferred share              shares     and have the rights to vote equal to                                votes 
 
      รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด______________________________เสียง 

          Total rights to vote equal to                                                                           votes 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวันที ่23 เมษายน 2564 
Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders convened on April 23, 2021 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

❑ เห็นดว้ย          เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 
          

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Annual Report and the Board of Directors’ Report on the Operating Results of 2021  
  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements for the accounting period ended December 31, 2021 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
 

❑ เห็นดว้ย          เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

            

วาระที่  4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 
Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and the Company’s dividend payment for year 2021.   
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ เห็นดว้ย          เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
                Approve          votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ   
Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retire by rotation.   
 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
 To elect directors as a whole 
 

❑ เห็นดว้ย               เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

 
❑ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
       To elect each director individually 

 
ชื่อกรรมการ     นางสาวพรภัทร องนิธิวัฒน ์  
Name of Director: Ms.Pornpat Ongnithiwat  
               

❑ เห็นดว้ย          เสียง      ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง          ❑ งดออกเสียง          เสียง 
       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 
                   

ชื่อกรรมการ               นายภัคริน ทตัติพงศ ์
Name of Director:        Mr. Pakarin Dattibongs   
  

❑ เห็นดว้ย          เสียง      ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง          ❑ งดออกเสียง          เสียง 
       Approve          votes                   Disapprove           votes              Abstain                         votes 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for 2022 
❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ เห็นดว้ย               เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes   
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the Company’s external auditors for the 2022 accounting period 
and the determination of the external auditors’ fee for 2022 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ เห็นดว้ย              เสียง           ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑  งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                          votes 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหส์นธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงคข์องบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ     

Agenda No. 8 To consider and approve the amendments to the Company’s objectives in support of the Company’s business 
expansion and Clause 3, the Company's objectives, of the Memorandum of Association, to be in line with the 
amendment of the Company’s objectives.   
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❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ เห็นดว้ย              เสียง           ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑  งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                          votes 

 
 

วาระที่  9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 9 Other business (if any). 

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion 
 
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
      (b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

❑ เห็นดว้ย               เสียง         ❑ ไมเ่ห็นดว้ย          เสียง        ❑ งดออกเสียง          เสียง 
      Approve               votes              Disapprove           votes             Abstain                         votes 

 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้ งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรือ่งที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 

 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูม้อบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….)     
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หมายเหต/ุRemark 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ให ้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
   Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
    A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.  

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

        4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ    
        มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
        In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy   
        Form C provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จ ากดั (มหาชน)   (“บริษัท”) 
 A proxy is granted by a shareholder of Pruksa Real Estate Public Company Limited (the “Company”) 
 

ในการประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจ าปี 2565 ในวันศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์    
(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง หรอืที่จะพึงเลื่อน
ไปในวนัเวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 22 April 2022, at 2:00 p.m., via electronic meeting (E-Meeting) 
in accordance with the Electronic Conferencing Decree B.E. 2020 and other relevant laws and regulations or such other date, time and 
place as the Meeting may be held.  

 

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

 วาระที ่     เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 วาระที ่     เร่ือง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 วาระที ่     เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) 
Agenda No. Re: The election of directors (Continued) 

ชือ่กรรมการ    
Name of Director    

 เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชือ่กรรมการ    
Name of Director  

 เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
 

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director  

 เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  

 ชือ่กรรมการ   
Name of Director  

 เห็นดว้ย          เสียง          ไมเ่ห็นดว้ย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 


