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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตัว) 

Form of Proxy, Form B  
(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
Ref: Notification od Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

เขียนที่............................................................ 
             Written at 
                                                                                                                                             .  วนัท่ี .................... เดือน .................................พ.ศ………..............
       Date                     Month                                 Year 

 
(1)   ขา้พเจา้ .............................................................................................. สญัชาติ  ….........................................................  
I/We                                                                                              Nationality                         
อยูบ่า้นเลขท่ี ........................................... ถนน ................................................ต าบล/แขวง ................................................... 
Address                Road              Sub-District 
อ าเภอ/เขต ......................................... จงัหวดั .................................................. รหสัไปรษณีย ์................................................. 
District           Province    Postal Code 

                                                                                                                                                                                                           . 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อำร ์แอนด ์บี ฟู้ด ซพัพลำย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
Being a shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited (the “Company”) 

        โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                      หุน้         และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีง  ดงันี ้
       Holding the total amount of                             shares        and have the right 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 shares                                                   shares      and have the right to vote equal to                                                        votes 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบรษัิทปรากฎตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 
Hereby appoint (shareholder may grant a proxy to the Company’s Independent Director as detailed in the attachment no. 4) 

    

            1.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  
       2.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  
 3.  นาย/นาง/นางสาว .......................................................................................................อาย.ุ......................................ปี                
        Mr./Mrs./Miss.......................................................................................................... Age...................................years           
อยูบ่า้นเลขท่ี ............................................... ถนน ................................................................ ต าบล/แขวง ......................................... 
residing at               Road                 Sub-District 
อ าเภอ/เขต ................................................ จงัหวดั ..............................................................  รหสัไปรษณีย ์.....................................  
District                                   Province                     Postal Code  

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
Duty Stamp 20 Baht 
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    4.  กรรมการอิสระของบรษัิทคนใดคนหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้(ขอ้มลูเพิ่มเตมิของกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ที่สง่มาดว้ย 4) 

Appoint either one of the following Independent Directors (The additional detail of the Independent Director 
as provided in attachment no. 4) 
   1. นำยรัตน ์ด่ำนกุล  อำยุ 69 ปี                 : กรรมกำรอิสระ 
 Mr. Rut Dankul  69 years old                    : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 
   2. ศำสตรำจำรย ์ดร. เผดิมศักดิ์ จำรยะพันธุ ์ อำยุ 68 ปี : กรรมกำรอิสระ 
 Professor Dr. Padermsak Jarayabhand  68 years old : Independent Director 
 อยูบ่า้นเลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 
 Address: 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้รว่มประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชุมผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบรษัิทจะถ่ายทอด
จากหอ้งประชุม ตึก 1 ชัน้ที่ 4 ส านกังานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแกว้ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือ 
ที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of  
   
Shareholders for 

the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 01.00 p.m. via electronic meeting system (E-AGM).  
The Company will broadcast the meeting from the Company’s meeting room, building 1, 4th floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, 
Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, time, location or other methods. 

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

วำระที ่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทรำบ 
Agenda 1 Subject to be Notified 

   วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 
   This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required 

วำระที่  2      รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 
Agenda 2    Acknowledge the Company’s Operating Performance for the Year 2021 

 วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไมต่อ้งมีการลงมติ 

   This agenda is for informing the information to shareholders; therefor, the voting is not required 

วำระที่  3     พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และงบกำรเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2564 
สิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และรับทรำบรำยงำนของผู้สอบบัญชี 

Agenda 3   Consider and Approve the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements of 
the Company and its Subsidiaries for the Year 2021, Ended on 31 December 2021, and Acknowledge 
the Auditor's Report. 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
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(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วำระที่   4     พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล 
ประจ ำปี 2564 

Agenda 4    Consider and Approve the Allocation of the Net Profit for the Year 2021 as Legal Reserve and Dividend 
Payment for the Year 2021 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วำระที่    5       พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ ประจ ำปี 2565 
Agenda  5    Consider and approve the appointment of directors to replace of those who retired by rotation for  

the year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 

 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 

                           การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
                                 Appointment of the entire committee 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
                          การแตง่ตงักรรมการเป็นรายบคุคล 

                               Appointment of individual directors 

(1)   นำงเบญจวรรณ รัตนประยรู 
(1)   Mrs. Benjawan Ratanaprayul 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(2)   นำงเพช็รำ รัตนภมิูภญิโญ  
(2)   Mrs. Petchara Ratanapoompinyo 

                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(3)   พ.ท.พญ. จัณจิดำ รัตนภมิูภญิโญ 
(3)    Lt. Col. Dr. Ms. Janjida Ratanapoompinyo 

                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 
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(4)   นำยสุรนำถ กติติรัตนเดช 
(4)   Mr. Suranart Kittirattanadetch 

                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วำระที่  6       พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
Agenda 6      Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วำระที่    7       พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
Agenda   7    Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Audit fees for the Year 2022 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
 
                 เห็นดว้ย / Approve   ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

วำระที่  8      พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี) 
Agenda 8      Consider Other Matters (if any) 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve    ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสยีง / Abstain 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่
ถกูตอ้งและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

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

(6) ในกรณีที่ขา้พเจ้าไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม 
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประการใดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
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In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 

 กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะ
ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 Any act performed by the proxy holder at said meeting, except in case that the proxy holder does not vote as I/we 
specifies in the proxy form, shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed.............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
     (............................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 

     (............................................................) 
 

ลงช่ือ/Signed..............................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
      (............................................................) 

หมำยเหตุ / Remark 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
The Shareholder shall authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and shall not split the 
number of shares to several proxy holders for splitting votes. 

 2.    วาระเลอืกตัง้กรรมการ สามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 For agenda election of directors, either the whole nominated candidates or an individual nominee can be 

elected.  
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข.  ตามแนบ 
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting,  
the Grantor may use the Annex of Proxy Form B. as attached. 
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ใบประจ ำต่อหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
Annex of the Proxy form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท อาร ์แอนด ์บี ฟูด้ ซพัพลาย จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of R&B Food Supply Public Company Limited 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัองัคารท่ี 19 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ดว้ยวิธีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์
(E-AGM) โดยบริษัทจะถ่ายทอดจากหอ้งประชุม ตึก 1 ชั้นที่  4 ส านักงานใหญ่บริษัท เลขที่ 77 ซอยโพธ์ิแก้ว 3 แขวงคลองจั่น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรอืที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา สถานท่ีและวิธีการอื่นดว้ย 

At the Annual General Meeting of  
   
Shareholders for the Year 2022 to be held on Thursday, 19 April 2022 at 01.00 p.m.  

via electronic meeting system (E-AGM). The Company will broadcast the meeting from the Company’s meeting room, 
building 1, 4th floor, No. 77 Soi Pho Kaeo 3, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 or as will be changed to another date, 
time, location or other methods. 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

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

                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………..………………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

(ก)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร  
(a)   To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects 
 
(ข)   ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงันี ้
(b)   To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี……………. เรือ่ง……………...……………………….…………….…………….…………….…………….…………….…… 
Agenda   Subject   
 

ชื่อกรรมการ / Name of Director 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 

ชื่อกรรมการ  / Name of Director 
                 เห็นดว้ย / Approve     ไมเ่ห็นดว้ย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain 
 


