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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
PROXY FORM B (Form with fixed and specific details authorizing proxy)  

                                                                                                                                                               
  เขียนที่………………………….………… 

                                  Place  
วันที่……… เดือน …………………. พ.ศ………… 

                                 Date      Month                B.E.  
 

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………….. สัญชาติ ……………….…. อยู่บ้านเลขที ่………..…..……….ถนน …………………..…………..… 
              I / We                                                    Nationality             Residing at No.               Road 

ตำบล / แขวง  ……………….…………อำเภอ / เขต…………………..………..จังหวัด ………….....................……… รหัสไปรษณีย์ ….…………...…… 
Tambol/Kwaeng                   Amphoe/Khet                      Province                              Post Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ที.เค.เอส. เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน)    
being a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม …………………..………......……….… หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………….......………….….……….เสียง ดังนี้ 
  holding                                                       share(s) and have the rights to vote equal to                    vote(s) 

หุ้นสามัญ ……………………......………………………………..………... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ………………......……..…….….……….เสียง  
Ordinary share of                                         share(s) and have the rights to vote equal to                     vote(s) 
หุ้นบุริมสิทธิ……………………………………………......…………..……..หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ……………………......…………....…….เสียง  
Preferred share of                                        share(s) and have the rights to vote equal to                     vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 hereby appoint any of the followings:              
1. …………………………………………………..…………………… อาย ุ…………….. ป ีอยู่บ้านเลขที่……………….ถนน…….……………………………..… 
Name                             age             years residing at No.      Road 
ตำบล / แขวง  ……………………..…………... อำเภอ / เขต……………….……….... จังหวัด …………………...…… รหัสไปรษณีย์ .……….……หรือ 
Tambol/Kwaeng                           Amphoe/Khet                    Province                       Post Code               or 

2. …………………นางลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์…………..……....  อายุ …57……. ปี อยู่บ้านเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวถิี………………. 
Name  Mrs. Ladawan Charoen-rajapark                   age 57     years    residing at No.   30/88   Road  Chetsadawithi 
ตำบล / แขวง  ……โคกขาม…….อำเภอ / เขต…เมืองสมุทรสาคร…. จังหวัด …สมุทรสาคร…...… รหัสไปรษณีย์ …74000..… 
Tambol/Kwaeng     Khokkam   Amphoe/Khet Muang       Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      

3. ……………..…นายอารีพงศ์  ภู่ชอุ่ม….………………...อายุ …64……. ป ี อยู่บา้นเลขที่…..30/88…..….ถนน……เจษฎาวถิี………………..…… 
Name  Mr. Areepong   Bhoocha-oom     age      64     years    residing at No.   30/88       Road     Chetsadawithi 
ตำบล / แขวง  ……โคกขาม…….อำเภอ / เขต…เมืองสมุทรสาคร…. จังหวัด …สมุทรสาคร…...… รหัสไปรษณีย์ …74000..… 
 Tambol/Kwaeng     Khokkam   Amphoe/Khet Muang       Province    Samutsakhon    Post Code     74000                      
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565   
as my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders Year 2022 
ในวันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. ณ ห้องมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชั้น 4 บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ 
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
on April 21, 2022, at 15.00 hrs. at Mongkolsuthree Auditorium Meeting Room, 4 floor, Synnex (Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat 
Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be held. 

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

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564 
Agenda 1 To consider approving the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
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 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 2 Acknowledge the Company’s operating results for the year ended 31 December 2021 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 3 To consider and approve the annual Financial Statements for the year ended 31 December 2021 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment in stock and cash and the allocation of funds as legal reserves 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนบริษัทฯ 

Agenda 5 To consider and approve the reduction of the company's registered capital and amending the memorandum of 
association of the company to comply with the reduction of the registered capital of the company 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ 

Agenda 6 To consider and approve the Company's registered capital increase and the allocation of new shares to support 
the payment of stock dividends and amending the memorandum of association of the company to be in line 
with the company's registered capital increase 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565 
Agenda 7 To Consider approving the election of the directors to replace those who are retired by rotation for the year 2022 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 
การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Election by group 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
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 Approve                      Disapprove                   Abstain 
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Election by individual 

1.) นางเสาวนีย์  กมลบุตร 
       Mrs.Saowanee Kamolbutr 
 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain  
2.) นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 
       Mr.Prasert Bunsumpun 
 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain  
3.) นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี 
       Mr.Jutiphan Mongkolsuthree 
 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
Agenda 8 To consider and approve the increase in the number of directors and appoint new directors 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 
Agenda 9 To consider and approve the remuneration of the Company’s directors and Sub-Committees’ member for the year 

2022 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565 
Agenda 10 To consider and approve the appointment of the Company’s auditor and their remuneration for the year 2022 
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our  behalf as follows: 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                       Disapprove                   Abstain 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 11 To consider other matters (if any) 
(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 

 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
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 Approve                      Disapprove                   Abstain 
 
(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ

ไม่ใช่การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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. 
 
      

 
ลงชื่อ …………………………………………………………………………….. ผู้มอบฉันทะ 
Signed (                                                                ) Grantor 
 
ลงชื่อ……………………………………………………………………………..ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                ) Proxy 
 
ลงชื่อ ………………………………………………………………………… ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 
 
ลงชื่อ …………………………………………………………………………ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (                                                                 ) Proxy 

 
หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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. 

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form B. provided. 
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ใบประจำต่อแนบแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Attachment of the Proxy Form B. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท  ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

Proxy granted on behalf of a shareholder of T.K.S. TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องมงคลสุธี บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 433 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
The Annual General Meeting of Shareholders Year 2022 on April 21, 2022, at 15.00 hrs., at Mongkolsuthree Meeting Room, Synnex 
(Thailand) Public Co., Ltd., No. 433 Sukhonthasawat Road, Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok 10230, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 

 

วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject ________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject ________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject ________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
วาระที่___________เร่ือง          เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)__________   
Agenda No.______Subject  ___Election of Directors (Continue)  

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
ชื่อกรรมการ________________________________________________________ 
Name of Director เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 



6 
 

 
 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject ________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 
วาระที่_______________เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.__________ Subject ________________________________________________________________________ 

(ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b)  The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows: 

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย                  งดออกเสียง 
 Approve                      Disapprove                   Abstain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


