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    หน้า 1 ของจํานวน 6 หน้า 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (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  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  

อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 

เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั            เสียง ดงัน้ี                         
holding the total amount of                            shares, and having the right to vote equal to                                           votes as follows: 

หุน้สามญั หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                 เสียง ดงัน้ี  
ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                votes,                    

หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 

  
 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint to  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 

จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   

 
หรือ     นายอนุสรณ์  ธรรมใจ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา 
กรุงเทพมหานคร 10170 
Or Mr. Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 51 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi 
Watthana, Bangkok 10170 

 
หรือ  นายอาษา  ประทีปเสน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อาย ุ56  ปี fอยูบ่า้นเลขท่ี 314/122 หมู่ท่ี 5 แขวงทุงครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Or Mr. Asa  Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 56 years old, resides at 314/122  Moo 5  Thung Khru,  Bangkok  10140 

 
หรือ �  นายชัชวาล  เตรียมวิจารณ์กุล   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 
Or Mr.  Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 52 years old, resides at 32/98 Soi Rung-rueng, Samsennok, 
Huaykwang, Bangkok 10310 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัท่ี 20 เมษายน  
2560  เวลา 14.00 น. น. ณ หอ้งบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจา้พระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders on April 20th, 
2017 at 2.00 pm at Ballroom, the 2nd floor, Chaophya Park Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if 
the meeting is rescheduled. 

 
(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั                                               หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ หุน้และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                         เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                            เสียง 
 Total amount of voting rights                                                                votes. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงจัดขึน้เม่ือวนัที่ 21 เมษายน 2559 

 Agenda 1       Consideration certifying the minutes of the 2016 AGM held on April 21st, 2016 

 
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  

 
      วาระที่ 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2559 และพจิารณาอนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปี

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี 
 Agenda 2 Acknowledge of the Company’s performance for the year 2016 and Consider and approve the 

Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and its subsidiary for the year 
2016 ended December 31st, 2016 and acknowledge auditor’s report. 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตลิดทุนจดทะเบียน ซ่ึงเป็นส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจําปี 2558 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

สามัญ และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1) 
 Agenda 3 Consideration approving for the capital reduction lift over for the stock dividend payment from the 

operation results of the year 2015 and from the exercising right to purchase the ordinary share and the 
balance of the support from the warrant No. (CHO-W1). 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  
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      วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 
 Agenda 4 Consideration approving for the amendment of the Company’s Memorandum of Association in order 

to be in line with the reduction of the Company’s capital. 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 
      วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

 Agenda 5 Consideration approving for the allocation of the net profit for the year 2016 to be the legal reserved. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารงดเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานประจําปี 2559  

 Agenda 6 Consideration approving no dividend payment form the operating results of the year 2016. 

 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 
 

      วาระที่ 7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
 Agenda 7 Consideration approving for the re-election of Directors to replace those retirements by rotation. 
 

7.1 นางเพญ็พิมล      เวศยว์รุตม ์  ประธานกรรมการ 
 7.1 Mrs. Phenpimol Vejvarut  Chairman 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
 7.2 นายอาษา ประทีปเสน   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริหารความเส่ียง 
     สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 7.2 Mr. Asa Prateepasen  Independent Director, Audit Committee and Corporate Governance,  

       Risk Management, Nomination and Compensation Committees 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 
 Agenda 8 Consideration approving for the Board of Directors’ remuneration for 2017. 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 9 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 

 Agenda 9 Consideration approving an auditor and considering the 2017 audit fees. 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
 
 

      วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 Agenda 10  Consideration of other matters (if any). 

  
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

            (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a 
shareholder. 

 
(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง

ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 

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 shall have the right to 
consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) 
specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 

 
ลงช่ือ/ Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

ลงช่ือ/ Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
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    หน้า 5 ของจํานวน 6 หน้า 

 
หมายเหตุ 
1. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Documents to be attached with this Proxy Form is: 

      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

2.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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 for splitting votes. 

3.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the 
Proxy Form B. as attached.  
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หน้า 6 ของจํานวน 6 หน้า 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ALLONGE OF PROXY FORM B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช ทวี จาํกดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ในวนัที่ 20 เมษายน  2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders on April 20th, 2017 at 2.00 pm at Ballroom, the 2nd floor, Chaophya 
Park Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 

 
     

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

�    (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
         (b)     To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

                   เห็นดว้ย                             เสียง   ไม่เห็นดว้ย                               เสียง            งดออกเสียง                                 เสียง  
                     Approve                        votes            Disapprove                     votes              Abstain                                  votes 
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