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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 (Duty Stamp 20 Baht) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยูบ่า้นเลขที ่             
Address           

 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  

being a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
❑ หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
❑ หุน้บรุมิสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉันทะให ้  (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก ากบัความเสี่ยงของบรษัิทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหต ุ 
                                                  ขอ้ 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director/Audit and Risk Committee of the Company to be the proxy, 
please refer to details in Remark No.7) 

 
 

❑        1.  ช่ือ     อาย ุ      ปี อยูบ่า้นเลขที่                
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.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที่                
Name  age     years, residing at 
ถนน   ต  าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์         หรือ 
Province Postal Code     or 

❑        3.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยูบ่า้นเลขที่                
Name  age     years, residing at 
ถนน   ต  าบล/แขวง      อ  าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code      

 
 
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  2566 

ในวนัที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรงัสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาด
บางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) 

on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic 2 room 2 Floor 99 Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi Bangkok or 
such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 ❑ (ก) มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
  (a)   The Proxy may authorize for total holding shares and voting right: 
 ❑ (ข) ขอมอบฉันทะบางสว่น คือ 
  (b)   The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows: 
  ❑ หุน้สามญั ………………………........ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………………… เสียง 
  ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes 
  ❑ หุน้บรุมิสิทธิ ………………………........ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………………… เสียง 
  preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด…………………………… เสียง  
  Total rights to vote equal to………………………………………votes 

 

 

(5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2565 
Item No. 1 To Acknowledge the Board of Directors’ Report on the Company’s Operating Results in 2022 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2565 
Item No. 2 To Approve the Statements of Financial Position and Statements of Income for the Year Ended 2022 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2565 เป็นเงนิปันผล 
Item No. 3 To Approve the Allocation of Net Profit for the Year 2022 as Dividend  
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566 
Item No. 4 To Approve the Appointment of the Company’s External Auditors and Fix Their Remuneration for Year 2022 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 
Approve                       votes 
 

❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                           votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                            votes 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2566  
Item No. 5 To Approve the Appointment of Directors Replacing those Retired by Rotation for the Year 2023  
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ยกบัการเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
   Approve the appointment of all directors: 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
   Approve                       votes Disapprove                          votes Abstain                            votes 
   เห็นดว้ยกบัการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

   Approve the appointment of certain directors as follows: 

  1. นายสมชาย วานิชวัฒน ์
   Mr. Somchai Wanitwat 

  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
  Approve                       votes Disapprove                          votes Abstain                            votes 
  2 นายประเสริฐ ภัทรดลิก 
   Mr. Prasert Patradhilok 

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

 
 
 

       3        
 
 
        ❑ 
 

นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน ์
Mr. Poonsawat  Phoaprapat   
 
เห็นดว้ย............................เสียง     ❑ 
Approve                     votes 
 

 
 
 
ไมเ่ห็นดว้ย...............................เสียง      ❑ 
Disapprove                          votes 

 
 
 
งดออกเสียง.........................เสียง 
Abstain                            votes 
 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 

Item No.6 To Approve the Remuneration of the Company’s Board of Directors for 2022 

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย……………………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………………เสียง   ❑ งดออกเสียง………………..เสียง 
   Approve                          votes Disapprove                         votes Abstain                           votes 
  
 
วาระที่ 7 

 
พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

Item No. 7 Other business (if any) 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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   ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………………..เสียง   ❑ งดออกเสียง………………..เสียง 
  Approve                           votes Disapprove                            votes Abstain                             votes 

(6) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉันทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(8) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the 
actions performed by myself/ourselves. 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
( ) 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 

 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
( ) 
 

 
ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

( ) 
หมายเหตุ / Remark 
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 
This Proxy Form is only used by a foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Evidences presenting with Proxy Form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to perform the custodian business. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
หลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of 
shares to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะตามแบบ 
In case there are others in addition to the agenda specified above, the grantor may utilize the supplemental proxy form as attached 
as deem appropriate 

5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เชน่ กรณีผูร้บัมอบฉันทะเป็นผูมี้สว่นไดเ้สียใน
กิจการเรือ่งใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
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If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying 
in Clause (6). 

6. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

7. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว ดังต่อไปนีเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้  (รายละเอียดประวตัิ
กรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 
The shareholder may appoint Independent Director of the Company to be the proxy as follow; (details of directors as shown in the 
Attachment 4) 

(1) ดร.วทูิร เจียกเจิม หรอื / Dr. Vithool Jearkjirm; or  
(2) นายไพโรจน ์อานามวฒัน ์หรอื / Mr. Pairoj Anamwathana 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษัท ฑีฆาก่อสร้าง จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of TEKA Construction Public Company Limited. 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเมจิก 2 ชัน้ 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด ์คอนเวชั่น เลขที่ 
99 ถนนวิภาวดีรงัสิต (ก าแพงเพชร 6) แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กรุงเทพมหานคร หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (the 
Meeting) on 26 April 2023 at 14.00 hours at Magic 2 room 2 Floor 99 Vibhavadi Rangsit Road (Kamphaeng Phet 6), Talad-Bangkhen, Laksi 
Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

 
วาระที่     เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

 
วาระที่     เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

 
วาระที่     เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

 
วาระที่     เรือ่ง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

❑ เห็นดว้ย………….เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย……………เสียง ❑ งดออกเสียง……………….เสียง 
Approve            votes Disapprove             votes Abstain                        votes 
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วาระที่     เรือ่ง           
Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

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

 
วาระที่     เรือ่ง            

Item  Re :  

❑ ชื่อกรรมการ /Name of Director   
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                votes              Abstain                   votes 

❑ ชื่อกรรมการ /Name of Director   
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve           votes Disapprove                votes              Abstain                   votes 

❑ ชื่อกรรมการ /Name of Director   
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                   votes 

❑ ชื่อกรรมการ /Name of Director   
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                   votes 

❑ ชื่อกรรมการ /Name of Director   
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไมเ่ห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

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

ลงช่ือ/ Signed  ผูม้อบฉันทะ/ Grantor 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉันทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 


