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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับ ือหนตางประเท ทแตงตังคัส ตเด น นประเท ท เทานัน) 

Proxy (Form C.) (For Foreign Shareholders who have Custodians in Thailand Only) 

  เขียนที ่  

  Written at  

 วันที ่  เดือน  ป  

 Date  Month  Year  

1. ขาพเจา  สัญชาต ิ  

I / We  Nationality  

สำนักงานตั้งอยทูี ่  

Office Address  

ในฐานะผูประกอบธรุกิจเปนผูรับฝากและดแูลหุน (Custodian) ใหกับ  

In our capacity as the custodian for  

 เลขทะเบียนผูถอืหุน  

 Shareholder’s Registration No.  

ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

Being a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”) 

โดยถอืหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง  ดังนี ้

Holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to  votes as follows: 

� หุนสามญั  หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

Ordinary share  shares have the rights to vote equal to  votes 

� หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง 

Preferred share  shares have the rights to vote equal to  votes 

      

2. ขอมอบฉันทะให 
Hereby appoint 

� (1) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

� (2) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

� (3) นาย / นาง / นางสาว  อาย ุ  ป 

Mr. / Mrs. / Ms.  Age   

อยูบานเลขที ่  

Address  

หรือ ขอมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 6) 

or hereby appoint the Independent director(s) (Details as per the Attachment 6) 
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� (1) าสตราจารยประสิทธ ิโ วิไลกูล 

Professor Prasit Kovilaikool 

� (2) นายรังสรรค รีวร าสตร 

Mr. Rungson Sriworasat 

� (3) นางนันทวัลย กุนตนาค 

Mrs. Nuntawan Sakuntanaga 

� (4) นายพง า ุ เ วตรุนทร 

Mr. Pongpanu Svetarundra 

� (5) นายวัชรา ตนัตรยิานนท 

Mr. Vachara Tuntariyanond 

� (6) รอง าสตราจารยธิติพนัธุ เชือ้บุญชยั 

Associate Prof. Tithiphan Chuerboonchai 

� (7) นายสันติ พงคเจริญพทิย 

Mr. Santi Pongjareanpit 

        � (8) พลตำรวจเอกรุงโรจน แสงคราม 

                  Pol. Gen. Rungroj Sangkram 
 

คนหนงคน ดเ ง เด วเปน แทนของขา เจา เ ือเขารวมประชมแ ะออกเส ง งคะแนน นการประชมสามั ือหนประจำป 2564 ของบริษัทฯ นวันท 23 เมษา น 

2564 เว า 15.00 น   หองเดอะสรวง บอ รม รงแรม แบงคอก แมริออท เดอะ สรวง  เ ขท 262 นนสรวง  แขวงส ระ า เขตบางรัก กรงเท มหานคร 10500 

หรือทจะ งเ ือน ป นวัน เว า แ ะส านทอืนดว  

Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the 

Company on 23 April 2021, 15.00 hrs. at the Surawongse Ballroom, Bangkok Marriott Hotel The Surawongse, No. 262 Surawongse Road, Si 

Phraya Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

 

3. ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผรูับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

I/We have granted to my/our proxy holder to attend this meeting and vote therein will be as follows: 

� มอบฉันทะตามจำนวนหุนทั้งหมดที่ถอืและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดตามขอ  

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause 1. 

� มอบฉันทะบางสวน คือ   � หุนสามญั  หุน และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได  เสียง 

Grant partial of Ordinary share  shares and have the right to vote   votes 

 � หุนบุริมสิทธ ิ  หุน และมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได  เสียง 

 Preferred share  shares and have the right to vote   votes 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทั้งหมด  เสียง 

Total rights to vote  votes 

   

4. ขาพเจาขอมอบฉนัทะใหผรูับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมุครั้งนี้ ดังนี้ 

In this meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows: 
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วาระท 1 รับทราบรา งาน การดำเนินงานของบรษัิทฯ สำหรับปสินสดวันท 31 ันวาคม 2563 

Agenda 1 To acknowledge the report of operating results of the Company for the year ending 31 December 2020 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 2 ิจาร าอนมัติงบการเงิน สำหรับปสินสดวันท 31 ันวาคม 2563 

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2020 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 3 ิจาร าอนมัติการจัดสรรกำ รสท ิเ ือเปนทนสำรองตามก หมา  แ ะงดการจา เงินปน  ประจำป 2563 

Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and no dividend payment for the year 2020 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 4 ิจาร าอนมัติการเ ือกตังกรรมการแทนกรรมการทครบกำหนดตามวาระ 

Agenda 4 To consider and approve the election of directors in replacement of the directors who are due to retire by rotation 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

  � เ ือกตังกรรมการทังชด 

  Vote for all nominated candidates 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

  � เ ือกตังกรรมการเปนรา บคค  

  Vote for an individual nominated candidate 
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   บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ นา ประสิท  ิ วิ ก  

   Name of the nominated candidate Mr. Prasit Kovilaikool 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

   บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ นา รังสรรค รวร าสตร 

   Name of the nominated candidate Mr. Rungson Sriworasat 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

   บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ นา วัชรา ตันตริ านนท 

   Name of the nominated candidate Mr. Vachara Tuntariyanond 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

   บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ รอง าสตราจาร ิติ ัน  เชือบ ชั  

   Name of the nominated candidate Associate Prof. Tithiphan Cherboonchai 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

   บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ นา วระวงค จิตตมิตร า  

   Name of the nominated candidate Mr. Weerawong Chittmittrapap 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve Disapprove  Abstain 

วาระท 5 ิจาร าอนมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการ สำหรับป 2564 

Agenda 5         remuneration for the year 2021 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 6 ิจาร าอนมัติการแตงตัง สอบบั ช แ ะการกำหนดคาตอบแทนแก สอบบั ช สำหรับป 2564 

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2021 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท 7 

 

Agenda 7 

ิจาร าอนมัติการเขา งทนของบริษัทฯ งเขาขา เปนรา การ ดมา งสินทรั แ ะรา การทเก ว งกนัของบริษัทฯ 

To consider and approve the investments of the Company which are classified as acquisition of assets transaction and 

the connected transaction of the Company 

วาระท 7.1 

Agenda 7.1 

การเขา งทน นบริษัท ท  เวิงนาครเขษม จำกัด ( ครงการเวิงนครเกษม) 

Investment in TCC Woeng Nakhon Kasem Company Limited (Woeng Nakhon Kasem Project) 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 7.2 

Agenda 7.2 

การเขา งทน นบริษัท วรร ทรั ั นา จำกัด ( ครงการ า า  8 ร) 

Investment in Wannasub Pattana Company Limited (Lasalle 8 rai Project) 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท 8 ิจาร าเรืองอืน  ( าม) 

Agenda 8 Other matters (if any) 

  � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

  � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

  (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

   � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

   Approve  Disapprove  Abstain 

 

5. การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวา การลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนน

เสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

The proxy holder’s vote in any agenda which is not in accordance with my/our intention as specified in this proxy shall be considered invalid 

and not signify my/our voting as a shareholder. 

 

6. ในกร ทีี่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกร ีทีท่ี่ประชุมมีการพจิาร าหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนอืจาก

เรื่องทีร่ะบุไวขางตน รวมถึงกร ีที่มกีารแกไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิ่มเติมขอเทจจริงประการใด ใหผรูับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามที่

เหนสมควร 

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 the case of any amendment or addition of any fact, the proxy holder 

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

Any acts undertaken by the proxy holder in this meeting shall be deemed to be the actions undertaken by myself/ourselves in all respects. 

 

 ลงชื่อ / Signed  ผูมอบฉนัทะ / Proxy Grantor 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

   

 

หมายเหตุ / Remark: 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใชเฉพาะกร ีที่ผูถือหุนที่ปราก ชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเท  และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเท ไทยเปนผู

ฝากและดูแลหุนเทานั้น 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค คือ 

Evidences to be enclosed with the Proxy Form C. are: 

2.1. หนังสือมอบอำนาจจากผูถอืหุนใหคัสโตเดยีน เปนผดูำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

2.2. หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรับอนญุาตประกอบธุรกิจคัสโตเดยีน 

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permission to act as a Custodian. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุ นให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy 

holder, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

Regarding the election of directors, the proxy holder can either elect the whole set of the nominated directors or by individual. 

5. ในกร ีทีม่ีวาระทีจ่ะพิจาร าในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผมูอบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอตามแนบดานลางของหนังสือมอบ

ฉันทะ แบบ ค ฉบับนี ้

In case there are additional agendas, the proxy holder can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C. as attached. 
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บประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (สำหรับ ือหนตางประเท ทแตงตังคัส ตเด น นประเท ท เทานัน) 

Supplemental Proxy (Form C.) (For Foreign Shareholders who have Custodians in Thailand Only) 

การมอบฉนัทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบรษัิท แอสเสท เวิรด คอรป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

The appointment of proxy holder by a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”) 

นการประชมสามั ือหนประจำป 2564 ของบริษัทฯ นวันท 23 เมษา น 2564 เว า 15.00 น.  หองเดอะสรวง บอ รม รงแรมแบงคอก แมริออท เดอะ    

สรวง  เ ขท 262 นนสรวง  แขวงส ระ า เขตบางรัก กรงเท มหานคร 10500 หรือทจะ งเ ือน ป นวัน เว า แ ะส านทอืนดว  

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 23 April 2021, 15.00 hrs. at the Surawongse Ballroom, Bangkok 

Marriott Hotel The Surawongse, No. 262 Surawongse Road, Si Phraya Sub-district, Bang Rak District, Bangkok 10500 or such other date, 

time and place as the meeting may be adjourned. 

วาระท  เรือง  

Agenda   Subject  

 � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

 � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท  เรือง  

Agenda   Subject  

 � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

 � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

วาระท  เรือง  

Agenda   Subject  

 � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

 � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 
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วาระท  เรือง  

Agenda   Subject  

 � (ก  ใหผูรับมอบฉันทะมีสทิธิพจิาร าและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่หนสมควร 

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

 � (ข  ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

 (B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve  Disapprove  Abstain 

 

วาระท  เรือง พิจาร าอนุมตัิการเลอืกตั้งกรรมการใหม (ตอ  

Agenda   Subject To consider and approve the election of directors (Continued) 

 � เ ือกตังกรรมการทังชด 

 Vote for all nominated candidates 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

 � เ ือกตังกรรมการเปนรา บคค  

 Vote for an individual nominated candidate 

 บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่  

 Name of the nominated 

candidate 

 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

 บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่  

 Name of the nominated 

candidate 

 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

 บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่  

 Name of the nominated 

candidate 

 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

 บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่  

 Name of the nominated 

candidate 

 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 
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 บุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่  

 Name of the nominated 

candidate 

 

 � เหนดวย � ไมเหนดวย � งดออกเสียง 

 Approve Disapprove  Abstain 

    

ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจำตอหนังสอืมอบฉันทะถกูตองบริบูร และเปนความจรงิทกุประการ 

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects 

 

 ลงชื่อ / Signed  ผูมอบฉนัทะ / Proxy Grantor 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

 ลงชื่อ / Signed  ผูรับมอบฉนัทะ / Proxy 

Holder 

(  ) 

   

  

 

 


