
 
 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 
 

                                                   เขียนท่ี________________ 
              Written at 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                                                                                        วนัท่ี เดือน พ.ศ._______________ 
Shareholders’ Registration No.                                                                                      Date Month Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ______________________________________________________________ สญัชาติ ___________________ 
     I/We                            Nationality 
    อยูบ่า้นเลขท่ี _____________________________________________________________________________________ 
    Address 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 
     being a shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
     โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม ___________ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั_____________เสียง ดงัน้ี 

holding the total amount of                          shares and have the rights to vote equal to votes as follows: 
หุน้สามญั ____________________ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________________ เสียง 

     ordinary share                                   shares and have the right to vote equal to                                votes 
หุน้บุริมสิทธ์ิ _________________หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ______________________ เสียง 

     preference share                              shares and have the right to vote equal to                                votes 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ก็ได ้โดยมีประวติัตามเอกสารแนบ) 
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company to be the proxy holder. The 
profile of the independent director is attached for information.) 

 

ช่ือ ____________________________________ อาย ุ______________ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี _____________ 
Name                                  Age                             years, residing at 
ถนน __________________________ ต าบล/แขวง ________________ อ าเภอ/เขต ________________ 
Road                               Tambol/Kwang                            Amphur/Khet 
จงัหวดั ________________________ หรือ 
Province                                             or 

 

นายจอห์น ทอมพส์นั  กรรมการอิสระ    อาย ุ58 ปี                 หรือ 
Mr. John Thompson                 Independent Director   Age 58 years                  or 
อยูบ่า้นเลขท่ี 28/8 ซอยพฒันเวศม ์12 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
Residing at 28/8 Soi Pattanawej 12, Kwang Phra Khanong Nuea, Khet Wattana, Bangkok 10110 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 



นางสาวพรพนัธ์ อาภามงคล   กรรมการอิสระ   อาย ุ59 ปี                  
Ms. Pornphan Abhamongkol                  Independent Director  Age 59 years                   
อยูบ่า้นเลขท่ี 1039/10 ถนนสุขมุวทิ 71 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
Residing at 1039/10 Sukhumvit 71 Road, Klongton Nua, Wattana, Bangkok 10110 
 
นางสุนนัท ์ทองใบ กรรมการอิสระ   อาย ุ61 ปี                  
Mrs. Sunun Thongbai                   Independent Director  Age 61 years                   
อยูบ่า้นเลขท่ี 353/54 ซอยลาดพร้าว 122 (มหาดไทย 1) แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
Residing at 353/34 Soi Ladprao 122 (Mahadthai 1), Wangthonglang, Wangthonglang, Bangkok 10310 
 
นายสเตฟานสั โจเซฟัส เฮนดริคสั เบรเดอร์ กรรมการอิสระ   อาย ุ61 ปี                  
Mr. Stephanus Josephus Hendrikus Brader             Independent Director  Age 61 years                   
อยูบ่า้นเลขท่ี 99/368 หมู่ 4 ต าบลบางกะดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 12000 
Residing at 99/368 Moo 4, T. Bang Kadi, A. Mueang Phathum Thani, Phathum Thani Province 12000 

 
คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ในวนัศุกร์ที ่28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 65/98 ซอย
วภิาวด-ีรังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน
ดว้ย 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders Year 2023 to be held on Friday, 28 April 2023 at 14.00 hrs., at the Company’s Head Office No. 65/98 
Soi Vibhavadi-Rangsit 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or on any data and at any 
postponement thereof. 
 
(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and votes are as follows: 
 
วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 เมือ่วนัที ่29 เมษายน 2565 
Agenda 1  To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2022 that was held on 

29 April 2022 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 



วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2565 
Agenda 3  To approve the financial statements for the fiscal period ended 31 December 2022 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
      (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 
 

ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2565 
Agenda 4  To approve the dividend payment for the year 2022 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
Agenda 5  To approve the re-appointment of directors in place of those retired by rotation 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือ / Vote for all the nominated candidates as a whole or 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Vote for an individual nominee 
 1. นายจอห์น ทอมพส์นั / Mr. John Thompson 
     เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 

 
 
 



2. นางสุนนัท ์ทองใบ / Mrs. Sunun Thongbai 
    เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
3. นายสเตฟานสั โจเซฟัส เฮนดริคสั เบรเดอร์ / Mr. Stephanus Josephus Hendrikus Brader 
    เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระที ่6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2566 
Agenda 6  To approve the directors’ remuneration for the year 2023 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:  

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ประจ าปี 2566 
Agenda 7  To approve the appointment of the Company’s auditors for the year 2023 and to fix their 

remuneration 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที ่8:   พจิารณาอนุมตัแิผนการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 
Agenda 8:  To approve the plan for the increase of the Company’s registered capital under a general mandate 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 



วาระที ่9: พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 169,525,040 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิจ านวน 

974,403,900 บาท เป็นจ านวน 804,878,860 บาท และอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพือ่ให้

สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 9:  To approve the decrease of the registered capital by Baht 169,525,040 from the existing registered 

capital of Baht 974,403,900 to Baht 804,878,860 and to amend Clause 4 of the Memorandum of 

Association of the Company to be in accordance with the decrease of the registered share capital 

 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที ่10: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 80,487,886 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม

จ านวน 804,878,860 บาท เป็นจ านวน 885,366,746 บาท เพื่อรองรับการออกหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. 

เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 10:  To approve the increase of the registered capital by Baht 80,487,886 from Baht 804,878,860 to 

Baht 885,366,746 to support the issuance and allocation of newly issued ordinary shares under 

general mandate and to amend Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be 

in accordance with the increase of the registered share capital 

 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 

 

 
 
 



 
วาระที ่11:  พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 80,487,886 หุ้น (หรือเท่ากับประมาณร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนช าระแล้วของบริษัทฯ) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private 

Placement) 

Agenda 11:  To approve the allocation of the Company’s newly issued ordinary shares in the amount of not 

exceeding 80,487,886 shares with a par value of Baht 1.00 per share to Private Placement under 

general mandate 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
วาระที ่12  พจิารณาวาระอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 12  To consider any other business (If any) 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. or 

 
ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 

 เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not 
my/our voting as a shareholder. 

 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณา เลือกลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามท่ี
เห็นสมควร 
In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the 
meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case 



that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider 
and vote as to his/her consideration. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีมีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in 
the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 

ลงช่ือ/Signed ____________________________ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
             ( ____________________________ ) 
 

ลงช่ือ/Signed ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
           ( ____________________________ ) 
 

ลงช่ือ/Signed ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
          ( ____________________________ ) 
 

ลงช่ือ/Signed ____________________________ ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
          ( ____________________________ ) 
 
หมายเหต ุ/ Remark 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split 
shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
 

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of 
for an individual nominee. 

 
3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบ

ประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case that there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the 
proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B. 

 
 
 



ใบประจ าต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex attached to the Proxy Form B. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ฮานา ไมโครอิเลค็โทรนิคส จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Hana Microelectronics Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 วนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ส านกังานของบริษทัฯ เลขท่ี 65/98 
ซอยวภิาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 
At the Annual General Meeting of Shareholders year 2023 to be held on Friday, 28 April 2023 at 14 .00 hrs., at the 
Company’s Head Office 65/98 Soi Vibhavadi-Rangsit 64 Junction 2, Kwang Talad Bangkhen, Khet Laksi, Bangkok or 
on any date and at any postponement thereof. 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 
 Agenda       Subject 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

or 
 

ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
 
   เห็นดว้ย / Approve         ไม่เห็นดว้ย / Disapprove           งดออกเสียง / Abstain 

 
วาระท่ี _________ เร่ือง __________________________________________________________________________ 
 Agenda       Subject 
 

ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร หรือ 
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. 

or 
 

ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: 
    เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 

 



 
วาระท่ี ___________ เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 Agenda              Election of directors (Continued) 

 
ช่ือกรรมการ____________________________________________________________________________________ 
Director name 

เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

ช่ือกรรมการ____________________________________________________________________________________ 
Director name 

เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 

ช่ือกรรมการ____________________________________________________________________________________ 
Director name 

เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
ช่ือกรรมการ___________________________________________________________________________________ 
Director name 

เห็นดว้ย / Approve            ไม่เห็นดว้ย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain 
 
 


