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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Proxy Form B 

เขียนท่ี..................................................................................... 
Written at 

 
วันท่ี....................เดือน................................................พ.ศ......................... 
Date                   Month                                               Year 

(1)   ข้าพเจ้า.................................................................................................................................................สัญชาติ...............................................................  
        I/We, Nationality 

       อยู่บ้านเลขท่ี................................................ ถนน....................................................................................ต าบล/แขวง......................................................... 
Residing at  Road                                                                Sub-District 

อ าเภอ/เขต................................................... จังหวัด................................................................................รหัสไปรษณยี์...................................................... 

District          Province Postal Code 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) am/are (a) shareholder(s) of Noble Development Public Company Limited, 

โดยถือหุ้นจ านวนท้ังสิ้นรวม..................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ......................................................... เสียง  ดังน้ี 
holding the total number of  shares and having the rights to vote equal to                               votes as follows: 

หุ้นสามัญ.................................................................. หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................................... เสียง 
ordinary share                          shares and have the rights to vote equal to                           votes 

หุ้นบุริมสิทธิ............................................................... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................ เสียง 
preferred share                          shares and have the rights to vote equal to                         votes 

(3)   ขอมอบฉันทะให้ hereby appoint 

(1)........................................................................................................................................... อายุ Age.................................................ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี............................................ ถนน......................................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at     Road                                                                Sub-District 

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................................... รหัสไปรษณยี์............................................หรือ 
District          Province Postal Code             or 

(2)........................................................................................................................................... อายุ Age.................................................ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี............................................ ถนน......................................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at     Road                                                                Sub-District 

อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณยี์............................................หรือ 
District          Province Postal Code            or 

 (3).......................................................................................................................................... อายุ Age.................................................ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี............................................ ถนน......................................................................... ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at     Road                                                                Sub-District 

อ าเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................................................... รหัสไปรษณยี์............................................ 
District          Province Postal Code 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธท่ี 29  
เมษายน 2563  เวลา 14.00 น. Noble Overseas Sale Gallery ช้ัน 2 อาคารโนเบิล เลขท่ี 1035 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any and only one person of the above to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 
2020 to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 14.00 hrs. Noble Overseas Sale Gallery, 2nd floor, Noble Building, 1035 Ploenchit Rd., 
Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed. 
 

ติดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

Duty Stamp 
Baht 20 
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(4)   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

             วาระท่ี 1 เร่ือง พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
     Agenda 1 Consideration and certification of the minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 2 เร่ือง พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าป ี2562 
   Agenda 2 Consideration and acknowledgment of the Company’s operating performance for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 3 เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 
Agenda 3 Consideration and approval of Company’s audited financial statement for the fiscal year ended December 31, 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 4 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย 

Agenda 4 Consideration and approval of the annual dividend payment and the non-allocation of the Company’s net profit for the year 2019 to 
the legal reserve fund. 

พิจารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  
Consideration and approval of the annual dividend payment for the year 2019. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

พิจารณาอนุมัตงิดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
Consideration and approval of the non-allocation of the Company’s net profit for the year 2019 to the legal reserve fund. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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  วาระท่ี 5  เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
   Agenda 5 Consideration and appointment of the Company’s auditor and approval the audit fees for the year 2020. 

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัช ี
Consideration and appointment of the Company’s auditor. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าป ี2563 
Consideration and approval the audit fees for the year 2020. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

  วาระท่ี 6 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ   
Agenda 6 Consideration and election of the Company’s directors to replace the directors who will retire by rotation. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
         Approve the appointment of all directors  

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
          Approve the appointment of individual directors 

   ชื่อกรรมการ  นายแฟรงค์ ฟง ค่ึน  เหลียง 
   Name of Director Mr. Frank Fung Kuen   Leung 

                       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

   ชื่อกรรมการ นายธีรพล    วรนิธิพงศ ์
   Name of Director Mr. Theeraphon   Voranithiphong 

                       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
 

   ชื่อกรรมการ นายต่อบุญ   พ่วงมหา 
   Name of Director Mr. Torboon   Puangmaha  

                       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 7 เร่ือง พจิารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเตมิ 
Agenda 7 Consideration and election of the Company’s additional director. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

   การแต่งตั้งกรรมการท้ังชุด 
         Approve the appointment of all directors  

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 
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          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
          Approve the appointment of individual directors 

   ชื่อกรรมการ  นายพนา  จันทรวิโรจน์ 
   Name of Director Mr. Pana   Janviroj 

                       เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 8 เร่ือง พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
Agenda 8 Consideration and approval of the directors’ remuneration for the year 2020. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove Abstain 

  วาระท่ี 9 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยให้มียอดคงค้างของหุ้นกู้ ณ ขณะใดขณะหน่ึงรวมกันไม่เกิน 8,000 ล้านบาท 
  Agenda 9 Consideration and approval of the issuance and offering of debentures with the maximum outstanding amount at any time totaling 

not more than Baht 8,000 million. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

  วาระท่ี 10 เร่ือง พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัทฯ 
  Agenda 10 Consideration and approval of the amendment of the Company’s Articles of Association. 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

  วาระท่ี 11 เร่ือง พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   Agenda 11 Other matters (if any) 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้าดังนี ้
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

                      เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
  Approve Disapprove  Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนน
เสียงของขา้พเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting by the proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not my/our voting as the 
shareholder(s). 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้
ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 resolves any matter 
other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote 
on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุก
ประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy in this meeting, except such vote(s) that is(are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall 
be deemed as my/our own act(s) in all respects. 
 

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้มอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Grantor 

       

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy 

     

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy 

       

      ลงชื่อ.........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
Signed (....................................................................) Proxy  

หมายเหตุ / Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies to vote separately. 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda of the election of directors, shareholder or the proxy may vote for either all directors or individual directors. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached Supplemental Proxy Form B. 
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ใบประจ าต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Supplemental Proxy Form B 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
Grant of proxy as a shareholder of Noble Development Public Company Limited 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพุธที่ 29  เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. Noble Overseas Sale Gallery ชั้น 2 อาคารโนเบิล เลขที่ 1035 ถนนเพลิน
จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

At the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2020 to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 14.00 hrs. Noble Overseas Sale Gallery, 2nd floor, 
Noble Building, 1035 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok or on the date at time and place as may be postponed or changed 

 วาระที่............................. เรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่............................. เรื่อง ...................................................................................................................................................................................................................... 
 Agenda Subject 

(ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respect. 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ 
 The proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: 

          เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่............................. เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 Agenda Subject Election of Directors (continued) 

 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 

 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 

 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 

 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 


