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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ คสัโตเดยีน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรือ่ง ก าหนดแบบหนงัสอืมอบฉนัทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2550 

Proxy (Form C)  

(form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in 

 Thailand to act as a depositary and administrator of shares), as attached supplementary in the Notification of the Department 

of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007) 

 

     เขยีนที ่………………………………………..…. 

                                                              Written at                 

                                   วนัที ่..... เดอืน .............................. พ.ศ. .......... 

                                                                            Date       Month                       Year 

(1) ขา้พเจา้ ....................................................................................................................................................................................................... 

I/We  

ส านกังานตัง้อยู่เลขที ่.......................................................................................................................................................................................... 

Office residing at 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ................................................................................................................... 

as a custodian of  

ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน)                                                                                       . 

which is/are securities holder(s) of the Bangkok Chain Hospital Public Company Limited  

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .......................................... หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง ดงันี้ 

holding the securities of                                       shares and the voting right is                                                votes as follow 

              หุน้สามญั .................................................... หุน้   และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง 

     Ordinary shares in the amount of             shares and the voting right is                                                 votes 

          หุน้บุรมิสทิธ ิ................................................ หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง 

          Preferred shares in the amount of           shares and the voting right is                                                 votes 

 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้

Authorize one of the following persons;  

󠇋 (1) …………………………………………………………………………………………………………………………… อายุ .............................ปี 

                                                                                                                                                    Age                         years 

        อยู่บา้นเลขที ่............................................... ถนน ........................................................ ต าบล/แขวง . ...................................................... 

    Resending at                                      Road                                               Tambol/Sub District  

        อ าเภอ/เขต ................................................. จงัหวดั .................................................... รหสัไปรษณยี ์...................................................... หรอื 

        Amphur/ District                                   Province                                          Zip Code                                                   or   

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Affix 20 Baht duty stamp) 
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󠇋 (2) นายศริพิงษ์ สมบตัศิริ ิ                                                                                                               อายุ            68          ปี 

        Mr. Siripong Sombutsiri                                                                                                             Age            68          years 

        อยู่บา้นเลขที ่                 44                   ถนน                  แจง้วฒันะ                 ต าบล/แขวง               ปากเกรด็                   .                 

    Resending at                44                    Road             Chaengwattana           Tambol/Sub District     Pakkret  

        อ าเภอ/เขต                  ปากเกรด็             จงัหวดั                นนทบุร ี                 รหสัไปรษณยี ์               11120                    หรอื 

        Amphur/ District           Pakkret               Province             Nonthaburi             Zip Code                     11120                    or    

󠇋 (3) ศ.(พเิศษ) พภิพ วรีะพงษ์                                                                                                            อายุ            61          ปี 

        Prof. Piphob Veraphong                                                                                                             Age            61          years 

        อยู่บา้นเลขที ่                 44                   ถนน                  แจง้วฒันะ                 ต าบล/แขวง               ปากเกรด็                   .                 

    Resending at                44                    Road             Chaengwattana           Tambol/Sub District     Pakkret  

        อ าเภอ/เขต                  ปากเกรด็             จงัหวดั                นนทบุร ี                 รหสัไปรษณยี ์               11120                    หรอื 

        Amphur/ District           Pakkret               Province             Nonthaburi             Zip Code                     11120                    or    

 

คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพือ่เขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูถ้อืหุน้ 

as my/our sole proxy to attend and vote me/our behalf at the shareholding’s meeting   

สามญั 

General 

ในวนัที ่  21/04/2566   เวลา   10.30  น. ณ The World Shy Hall ชัน้ 22 โรงพยาบาลเวลิดเ์มดคิอล เลขที ่44 หมู ่4 อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี

Dated    21/04/2023   at       10.30 a.m. at The World Shy Hall, 22nd Floor, World Medical Hospital, No. 44 Moo 4, Pakkret, Nonthaburi  

หรอืทีพ่งึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

or such other date and such other place as may be adjourned or changed  

  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

󠇋 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

    to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled. 

󠇋 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 

    to vote with the partial number of shares as follows; 

         หุน้สามญั .................................................... หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง 

     Ordinary shares in the amount of             shares and the voting right is                                                 votes 

     หุน้บุรมิสทิธ ิ................................................ หุน้      และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั .......................................... เสยีง 

      Preferred shares in the amount of           shares and the voting right is                                                 votes 

     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ................................................ เสยีง 

         Total number of voting right is                                                votes 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows: 

วาระที ่1 เรือ่ง รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2565 

Agenda no. 1 Subject: To acknowledge the result of the Company’s operation for the year 2022 

         - ไมม่กีารลงมต ิ/ No casting of votes in this agenda 

 

วาระที ่2 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีรอบบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565  ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 

Agenda no. 2 Subject: To consider and approve the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2022 which have been 

audited by the certified public accountant 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่3 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2565 

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the dividend payment for the year 2022 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่4 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้กรรมการบรษิทัแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the appointment of directors replacing those retire by rotation 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

󠇋  การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด 

Appointment of all nominees to be the Board of Directors 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 
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󠇋  การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

  Appointment of each nominee to be the Board of Directors 

  ชือ่กรรมการ ศ.ดร.นพ.เฉลมิ หาญพาณชิย์                                                                                              . 

  Name        Prof.Dr. Chalerm Harnphanich, M.D. 

              เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

              Approve                           votes            Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

  ชือ่กรรมการ รศ.ดร.วริชั อภเิมธธี ารง                                                                                                     . 

  Name        Assoc.Prof. Virach   Aphimeteetamrong, Ph.D. 

              เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

              Approve                           votes            Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

  ชือ่กรรมการ พญ.พรลกัษณ์ หาญพาณชิย ์                                                                                                 . 

  Name        Ms. Pornluck Harnphanich, M.D. 

              เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

              Approve                           votes            Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

  ชือ่กรรมการ นายพนิิจ หาญพาณชิย ์                                                                                                         . 

  Name        Mr.Phinij Harnphanich 

              เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

              Approve                           votes            Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่5 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 

Agenda no. 5 Subject: To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 
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วาระที ่6 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตัจิ่ายเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

Agenda no. 6 Subject: To consider and approve the directors’ pension 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่7 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2566 

Agenda no. 7 Subject: To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditors' remuneration for the year 2023 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่8 เรือ่ง พจิารณาและอนุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั 

Agenda no. 8 Subject: To consider and approve the revision of the Company’s articles of association  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่9 เรือ่ง พจิารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda no. 9 Subject: To consider any other business (if any) 

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี้ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ถอืเป็นการ

ลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder. 

 

(6) ในกรณทีีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือ ลงมตใินเรื่อง

ใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการ ใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ มสีทิธพิจิารณาและลงมติ

แทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than 

those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/ our behalf 

as the Proxy deems appropriate. 

 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณทีีผู่ร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่าขา้พเจา้ได้

กระท าเองทุกประการ 

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my / our intention specified herein, be 

deemed as being done by me/us in all respects. 

 

ผูม้อบฉนัทะ 

The Grantor  

 

ลงชือ่ ..................................................................................................... 

Signature  

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

The Proxy  

 

ลงชือ่ ..................................................................................................... 

Signature 

 

 

หมายเหตุ Remarks; 

1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed 

thereof. 

2. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให ้ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคน

เพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a 

shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes. 

3. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors. 

4. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสอื มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached 
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ใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Regular Continued Proxy Form C 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 

Authorization on behalf of the Shareholder of the Bangkok Chain Hospital Public Company Limited  

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัศุกรท์ี ่21 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. จดัประชุมในรปูแบบ Hybrid (Physical และ E-AGM) ณ The World 

Shy Hall ชัน้ 22 โรงพยาบาลเวลิดเ์มดคิอล เลขที ่44 หมู ่4 อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีหรอืทีพ่งึจะเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 

For 2023 Annual General Meeting of Shareholders to be hold on Friday 21, 2023 at 10.30 a.m. via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) at The 

World Sky Hall, 22nd Floor, World Medical Hospital, No. 44 Moo 4, Pakkret, Nonthaburi, or such other date and such other place as may be adjourned 

or changed. 

วาระที ่… เรือ่ง …………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda no. … Subject: …………………………………………………………………………………………..  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่… เรือ่ง …………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda no. … Subject: …………………………………………………………………………………………..  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่… เรือ่ง …………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda no. … Subject: …………………………………………………………………………………………..  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 
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วาระที ่… เรือ่ง …………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda no. … Subject: …………………………………………………………………………………………..  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่… เรือ่ง …………………………………………………………………………………………………….. 

Agenda no. … Subject: …………………………………………………………………………………………..  

 󠇋 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 

                    Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 󠇋 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 

          Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

วาระที ่… เรือ่ง การแต่งตัง้กรรมการบรษิทั (ต่อ) 

Agenda no. … Subject: The appointment of directors (continued) 

 ชือ่กรรมการ ........................................................................................................................................................................... 

 Name of Director  

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 ชือ่กรรมการ ........................................................................................................................................................................... 

 Name of Director  

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 ชือ่กรรมการ ........................................................................................................................................................................... 

 Name of Director  

          เหน็ดว้ย ............................... เสยีง    ไมเ่หน็ดว้ย ............................... เสยีง    งดออกเสยีง ............................... เสยีง 

          Approve                           votes   Disapprove                          votes    Abstain                                votes 

 

 

 


