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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น) 

PROXY FORM C (specifically for foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper) 

เขยีนที ่…………………….………………………… 
         Place 
        วนัที ่………. เดอืน ……………………. พ.ศ. ………. 
        Date           Month                         B.E. 

(1) ขา้พเจา้ ……………………………………………………… สญัชาต…ิ………….. อยู่บา้นเลขที ่……………… ถนน ……………………….. 
     I/We                                                                  Nationality              Residing at No.               Road 
     ต าบล/แขวง ………………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………….. 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code 

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ ากดั (มหาชน) 
     Being a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 
     โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม ……………………………. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ……………………………… เสยีง ดงันี้ 
     holding                                                      share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้สามญั ……………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Ordinary share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
     หุน้บุรมิสทิธ ิ…………………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
     Preferred share of                                       share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
     hereby appoint any of the followings: 
□  1. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  2. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  3. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์…………หรอื 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code             or 
□  4. ………………………………………………….. อายุ …….. ปี    อยู่บา้นเลขที ่……………………… ถนน ……………………………… 
       Name                                                   age        years  Residing at No.                       Road 
     ต าบล/แขวง ……………………………. อ าเภอ/เขต ………………………… จงัหวดั ………………………. รหสัไปรษณีย ์………….… 
     Subdistrict                                       District                                     Province                          Post Code              
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คนหนึ่งคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566  
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders 
ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
on April 27, 2023 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as 
the Meeting may be held 

(4) ขา้พเจา้ไดม้อบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี้ ดงันี้ 
 To vote based on the total number of shares hold by my/our behalf in this Meeting as follows: 

 มอบฉนัทะบางส่วน คอื 
 To split the votes as follows: 
                 หุน้สามญั ………………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
                 Ordinary share of                           share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
                 หุน้บุรมิสทิธ ิ……………………………….. หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั …………………………………… เสยีง 
                 Preferred share of                          share(s) and have the rights to vote equal to                               vote(s) 
                 รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ……………………………………… เสยีง 
                 Total voting right of                                                                    votes 

(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี้ ดงันี้ 
     I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this Meeting as followings: 
 
วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

Agenda 1 Message from the Chairman to the meeting 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 

Agenda 2  To consider and certify the Minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 3 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2565 
Agenda 3  To consider and acknowledge the operating results report for the year 2022 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2565 

Agenda 5  To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment for the Year 2022 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda 6  To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who will be retired by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 
         การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุด (To elect directors as a whole) 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
         

การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล (To elect each director individually) 
1. นายววิฒัน์ ลิม้ศกัดากุล  

Mr. Viwat Limsakdakul 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
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2. นายไพบูลย ์ส าราญภูต ิ 
Mr. Paiboon Sumranputi 

  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

3. นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ 
Mr. Kettivit Sittisoontornwong 

  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรบัปี 2566 

Agenda 7  To consider and approve the remuneration of the directors and sub-committees of the Company for the year 2023 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และการก าหนดค่าตอบแทนแกผู่้สอบบญัชีประจ าปี 2566 
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2023 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษทั ข้อ 33 และข้อ 45 
Agenda 9 To consider and approve the amendment of Article 33 and 45 of the Company’s Article of Association 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
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วาระท่ี 10 พิจารณารบัทราบการเปล่ียนแปลงวตัถปุระสงคก์ารใช้เงินเพ่ิมทุนท่ีได้รบัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนต่อประชาชนทัว่ไป
เป็นครัง้แรก (IPO) 

Agenda 10 To consider and acknowledge the change of the objectives of the IPO fund 
 
วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (หากมี) 
Agenda 11 To consider other business (if any) 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
 
(6) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะนี้ ใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่

การลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as 
my/our votes as a shareholder. 
 

(7) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรอืระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรอืกรณีทีท่ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนอืจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีารแกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ
พจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered in the Meeting 
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the 
matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate. 

กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามทีข่า้พเจา้ระบุในหนังสอืมอบฉนัทะ ใหถ้อืเสมอืนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any action of the proxy holder performed at the Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting 
intentions as specified herein, shall be deemed as my/our act. 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูม้อบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Grantor 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 

ลงชื่อ …………………………………………………… ผูร้บัมอบฉนัทะ 
Signed (                                                       ) Proxy 
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หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รากฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 This Proxy Form C is only used for the shareholders who are specified in the register as foreign investors and have appointed a 
custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานทีต่อ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉนัทะ คอื 
 The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
 (1) หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน 
      Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
 (2) หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดียน (Custodian) 
      Document confirming that the person who signed the Proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้
ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

 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. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉนัทะ
แบบ 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 าต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 
Attachment of the Proxy Form C 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส ์จ ากดั (มหาชน) 

Proxy granted on behalf of a shareholder of Leo Global Logistics Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2566 ในวนัที ่27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรปูแบบผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  หรอืทีจ่ะพงึเลื่อน
ไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดว้ย 
The 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2023 at 10.00 a.m., via Electronic Annual General Meeting of 
Shareholders (E-AGM) or such other date, time and place as the Meeting may be held 

      

วาระที ่    เรื่อง            
Agenda No.    Subject :           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระที ่    เรื่อง            
Agenda No.    Subject :           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระที ่    เรื่อง            
Agenda No.    Subject :           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
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วาระที ่    เรื่อง            
Agenda No.    Subject :           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
 ชื่อกรรมการ         
 Name of Director 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

ชื่อกรรมการ         
 Name of Director 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

ชื่อกรรมการ         
 Name of Director 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 

วาระที ่    เรื่อง            
Agenda No.    Subject :           
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี้ 
 (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 
  เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  ไม่เหน็ดว้ย ………………. เสยีง  งดออกเสยีง ………………. เสยีง 
  Approve      Votes   disapprove        Votes Abstain                          Votes 
 

เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

Election of Directors (Continue) 


