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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณผู้ีถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า 
เร่ือง  กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที ่5) พ.ศ.2550 

Proxy Form (Form C) (For foreign shareholders who have custodian in Thailand) 
According to Regulation of Department of Business Development  

Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 
 
 

  เขียนท่ี                                                             . 
Written at 

  วนัท่ี               เดือน                    พ.ศ.             .  
 Date        Month      Year 

(1) ขา้พเจา้                                                                                                                      สัญชาติ                                            .  
I / We                  Nationality 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                  ถนน                                                                    ตาํบล/แขวง                                                            . 
Residing at   Road           Sub-district 
อาํเภอ/เขต                จงัหวดั             รหสัไปรษณีย ์          . 
District Province  Postal code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั….....………................................................................................ 
On behalf of the custodian of (Please specify the fund name/shareholder name) 
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
Being a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited 
โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม                                   หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                       เสียง ดงัน้ี 
Holding a total amount of share(s) which are entitled to cast  vote(s) as follows: 

  หุน้สามญั      หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                    เสียง  
Ordinary share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 
  หุน้บุริมสุทธิ     หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     เสียง 
Preference share(s) share(s) which are entitled to cast    vote(s) 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้(กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ท่ี  หนา้ขอ้ท่ีเลือก ขอ้ใดขอ้หน่ึงเพียงขอ้เดียว) 
Hereby appoint (Please mark   at  in front of the proxy of your chosen, only one proxy.) 

   1. ช่ือ                                                                                                                     อาย ุ                                  ปี 
Name  Age  Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี                                                    ถนน              ตาํบล/แขวง                                                           . 
Residing at               Road             Tambon/Sub-district 
อาํเภอ/เขต                                                      จงัหวดั                                                       รหสัไปรษณีย ์                                          หรือ 
Amphur/District Province         Postal code     Or 

   2. ช่ือ      นายไพฑูรย ์ ทวผีล                                                                                          อาย ุ   64       ปี 
Name Mr. Paitoon   Taveebhol                             Age     64     Years  

อยูบ่า้นเลขท่ี        580/401 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400       หรือ 
Residing at      580/401, Asok-Dindang Road,  Kwang Dindang, Khet Dindang, Bangkok 10400                      Or 

   3. ช่ือ      พลโทนายแพทยสุ์ปรีชา โมกขะเวส                                                                 อาย ุ     77      ปี 
 Name      Lt. Gen. Suprija  Mokkhavesa, MD                          Age       77    Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี        50 ถนนสุขมุวทิ 63 (เอกมยั) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110                                                          . 
Residing at             50 Sukhumvit 63 Road (Ekamai), Kwang Pra Kanong Nua, Khet Watana, Bangkok 10110 

   4. ช่ือ      นางอุบล  จิระมงคล                                                                                         อาย ุ     64      ปี 
Name Mrs. Ubol  Chiramongkol           Age      64    Years 

อยูบ่า้นเลขท่ี        91 ซอยธารารมย ์11 ถนนรามคาํแหง 9 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310                                         . 
Residing at              91 Soi Thararom 11, Ramkhamhaeng 9 Road, Kwang PlubPla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310 

อากร 
แสตมป์  
20 บาท 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผู ้
ถือหุน้ประจาํปี 2558 คร้ังท่ี 32/2558 ในท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วิงส์ คอน
เวนชัน่ หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No. 32/2015 
on April 29, 2015 at 3.00 p.m. at Srinakarin2. The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed or 
changed. 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี  ดงัน้ี 
I/We authorise the proxy holder to attend the meeting and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
The proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my/our behalf as he/she deems appropriate 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
The proxy holder shall vote as per my/our intentions as follows: 

 หุน้สามญั……………………....…หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…….........……..…เสียง 
Ordinary share(s) share(s) which are entitled to cast vote(s) 

 หุน้บุริมสิทธิ……………..……….หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้………………..….เสียง 
Preference share(s) share(s) which are entitled to cast vote(s) 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด ……………………….…………เสียง 
A total amount of shares hold           vote(s) 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We authorise the proxy holder to cast the votes on my/our behalf as the above meeting in the following manners: 

 วาระที ่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 คร้ังที่ 31/2557 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที ่   
29 เมษายน 2557 

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2014 No. 
31/2014, held on April 29th,  2014.   

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

 วาระที ่2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  
Agenda 2 To consider and acknowledge the results of the Company’s operation for the fiscal year 2014. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

 วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปีส้ินสุด วันที ่
31 ธันวาคม 2557 

Agenda 3 To consider and approve the Company’s statement of financial position and comprehensive 
income statement for the fiscal year ended December 31, 2014. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 
       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  
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   วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2557 
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit to serve as a legal reserve and dividend 

payment for the operating results of year 2014. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจําปี 2558 
Agenda 5 To consider and approve the election of the Directors to replace those who retired by rotation 

for the year 2015. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

       การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all of the directors nominated 

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for each nominated director individually 

ช่ือกรรมการ  นายบญัชา  องคโ์ฆษิต 
Director’s Name Mr. Bancha  Ongkosit 

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ พลโท นายแพทยสุ์ปรีชา  โมกขะเวส 
Director’s Name Lt. Gen. Suprija Mokkhavesa, MD 

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
Approve          Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ นายไพฑูรย ์ ทวผีล 
Director’s Name Mr. Paitoon  Taveebhol 

 เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
  Approve          Disapprove          Abstain  

   วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําปี 2558 

Agenda 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the Directors and the 
remuneration of the Audit Committee for the year 2015. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  
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   วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย และกําหนดค่าตองแทน
การสอบบัญชีประจําปี 2558 

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and its subsidiaries 
and determination of the auditor’s remuneration for the fiscal year 2015. 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

   วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 8 To consider any other matters (if any) 

   (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 
   (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 

 (b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

       เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
      Approve          Disapprove         Abstain  

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Any votes casted by the proxy in any Agenda in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form shall be invalid 
and shall not be regarded as having been casted by me/us in my/our capacity as the shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 In the event that I/we do not specify my/our instruction on voting or such instruction is unclear, or the meeting considers or resolves on 
any matter other than those stated above, or there is any change, amendment or addition to any facts, the proxy shall be entitled to consider and cast the 
votes on my/our behalf at its own discretion. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy at the meeting, except for voting in the manner not in accordance with those specified in this Proxy Form, 
shall be deemed as performed by me/us in all respects. 

      ลงช่ือ ..................................................................... ผูม้อบฉนัทะ 
      Signed        Grantor 
                        ( .................................................................... ) 

 
      ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 
      Signed       Proxy 
                        ( .................................................................... ) 

 
ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      Signed       Proxy 
                        ( .................................................................... ) 

 
ลงช่ือ ..................................................................... ผูรั้บมอบฉนัทะ 

      Signed       Proxy 
                        ( .................................................................... ) 
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หมายเหตุ / Remarks: 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน        
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
The Proxy From C, only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in 
Thailand to responsible for safeguarding shares only. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
A power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder; and 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
A letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
A shareholder must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares held by such shareholder 
to several proxies to divide the votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
With regard to the agenda on the appointment of directors, it is applicable to consider appointing the entire board or each director individually. 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ
แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are agenda other than those specified above, the Grantor may make additional authorization in the Attachment to the Proxy Form 
(Form C) as enclosed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรณีทีม่อบฉันทะ ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงกรอกรายละเอียดพร้อมแนบสาํเนา
เอกสารหลกัฐานอยา่งครบถว้นแลว้มาแสดงต่อพนกังานลงทะเบียน 

In case the shareholder appoints the proxy, the proxy must present the registration form and the complete proxy form 
along with the required documents to the registration staff. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Attachment to Proxy Form (Form C) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of KCE Electronics Public Company Limited. 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 32/2558 ในวนัท่ี 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งศรีนครินทร์ 2   
โรงแรมเดอะแกรนดโ์ฟร์วงิส์ คอนเวนชัน่ หรือท่ีพึงจะเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
For the 2015 Annual General Meeting of Shareholders No.32/2015 April 29, 2015 at 3.00 p.m. at Srinakarin2,   
The Grande Fourwings Convention Hotel, or such other date, time and place as may be postponed or changed. 

 

   วาระท่ี  …………………. เร่ือง ........................................................................................... 
     Agenda No.        Re. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

         (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

   วาระท่ี  …………………. เร่ือง ........................................................................................... 
     Agenda No.        Re. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

         (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

   วาระท่ี  …………………. เร่ือง ........................................................................................... 
     Agenda No.        Re. 

    (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion. 

         (ข)    ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้  ดงัน้ี 
 (b)     The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions: 

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

   วาระท่ี  ………… เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 
     Agenda No.        Re.   To consider the election of Directors (Continue)  

ช่ือกรรมการ........................................................................................................ 
Director’s Name  

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ......................................................................................................... 
Director’s Name  

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
        Approve          Disapprove         Abstain  

ช่ือกรรมการ......................................................................................................... 
Director’s Name  

      เห็นดว้ย        ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
             Approve          Disapprove          Abstain 


