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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  เขียนที่  
Shareholder's Registration No. Written at 

วันที่ เดือน ปี  
Date Month Year 

1. ข้าพเจ้า  สัญชาต ิ  
I / We  Nationality 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
Being a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the “Company”)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง ดังนี้ 
Holding the total amount shares and have the rights to vote equal votes as follows: 
of to 

□ หุ้นสามัญ  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
Ordinary share  shares have the rights to vote equal to votes 

□ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  เสียง 
Preferred share shares  have the rights to vote equal to votes 

3. ขอมอบฉันทะให้ 
Hereby appoint 

□ (1) นาย/นาง/นางสาว อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

□ (2) นาย/นาง/นางสาว  อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 

□ (3) นาย/นาง/นางสาว  อายุ ปี 
Mr./Mrs. / Ms.  Age 
อยู่บ้านเลขที่   
Address 
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หรือ ขอมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)  
Or hereby appoint the independent directors(s) (Details as per the Attachment 7) 

□    (1) ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
Professor Prasit Kovilaikool  

□ (2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
Mr. Rungson Sriworasat  

□ (3) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
Mrs. Nuntawan Sakuntanaga  

□ (4) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ 
Mr. Pongpanu Svetarundra 

□ (5) พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม 
  Pol Gen. Rungroj Sangkram  

□ (6) นายวัชรา ตันตริยานนท์ 
  Mr. Vachara Tuntariyanond   

□ (7) รองศาสตราจารย์ธิติพันธุ์ เช้ือบุญชัย 

  Associate Prof. Tithiphan Chuerboonchai  

□ (8) นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ 
Mr. Santi Pongjareanpit 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงผู ้เดียวเป็นผู ้แทนของข้าพเจ้า เพื ่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจำปี 256 5           
ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 
Shareholders of the Company on 22 April 2022, 15.00 hrs., through an electronic media platform under the Emergency Decree on 
Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. 

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this meeting, I/we grant my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
Agenda 1  To acknowledge the report on the operating results of the Company for the year ending 31 December 2021 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain  
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วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
Agenda 2  To consider and approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2021 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain  

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลจากผล

ประกอบการที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ประจำปี 2564 
Agenda 3  To consider and approve the allocation of net profits as a legal reserve from the separated financial 

statement and dividend payment from the Company’s performance results as shown in the consolidated 
financial statements of the Company for the year 2021 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain  

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

rotation 

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

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

□ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominated candidates  

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve  Disapprove Abstain  

□ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominated candidate 
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 
Name of the nominated candidate Mr. Boontuck Wungcharoen 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
Name of the nominated candidate  Mr. Sithichai Chaikriangkrai 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  พลตำรวจเอกรุ่งโรจน์ แสงคร้าม 
Name of the nominated candidate  Pol. Gen. Rungroj Sangkram 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส 
Name of the nominated candidate  Mr. Soammaphat Traisorat 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  นางวัลลภา ไตรโสรัส 
Name of the nominated candidate  Mrs. Wallapa Traisorat 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 
Agenda 5 To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022 

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

□ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(B) To grant my/our proxy holder to vote at my/our desire as follows: ปี เห็นด้วย 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2565 
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of the audit fee for the year 2022 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
Agenda 7 To consider and approve the investments of the Company which are classified as assets acquisition 

transactions and connected transactions of the Company 

วาระที่ 7.1 การเข้าลงทุนในบริษัท โฮเทลส์ เวิลด์ 9 จำกัด (โครงการดิ อิมพีเรียล โกลเด้น ไทรแองเกิ้ล รีสอร์ท) 
Agenda 7.1 The Investment in Hotel World 9 Company Limited (The Imperial Golden Triangle Resort Project) 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7.2 การเข้าลงทุนในบริษัท วาไรตี้ แอสเซ็ท 1 จำกัด และบริษัท รีเทล เวิลด์ 5 จำกัด (โครงการทรงวาด) 
Agenda 7.2 Investment in Variety Asset 1 Company Limited and Retail World 5 Company Limited (Song Wat Project) 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 7.3 การเข้าลงทุนในบริษัท อิมม์ โฮเต็ล เจริญกรุง จำกัด (โครงการสวอน) 
Agenda 7.3 Investment in Imm Hotel Charoenkrung Company Limited (Swan Project)  

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นภายใต้โครงการจ่ายโบนัสในรูปแบบหุ้นสามัญสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ AWC Shares Plan 2020) 

Agenda 8 To consider and approve the list of executives and employees of the Company or its subsidiaries who hold positions 
as directors of the Company and/or its subsidiaries and will be entitled to receive the allocation of shares under the 
bonus payment scheme in the form of ordinary shares for executives and employees of the Company and/or its 
subsidiaries (AWC Shares Plan 2020) 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็น
การลงคะแนน เสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่องใด นอกเหนือจาก เรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร 
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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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

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   ผู้มอบฉันทะ /Proxy Grantor 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

 

หมายเหตุ:  1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติม ในใบประจำต่อแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 

Remarks 1.  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.  

2.  A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors 
to be elected.  

3.  Any additional agenda can be specified in the attachment to the proxy form 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Supplemental Proxy (Form B.)  

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
The appointment of proxy holder by a shareholder of Asset World Corp Public Company Limited (the "Company") 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of the Company on 22 April 2022, 15.00 hrs., through an electronic 
media platform under the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) or such other date, time and place 
as the meeting may be adjourned. 

วาระที่    เรื่อง   
Agenda  Subject   

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่    เรื่อง   
Agenda  Subject   

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่    เรื่อง   
Agenda  Subject   

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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วาระที่    เรื่อง   
Agenda  Subject   

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

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

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

วาระที่    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)  
Agenda  Subject  To consider and approve the election of directors (Continued)  

□ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
Vote for all nominated candidates 

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

□ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
Vote for an individual nominated candidate 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   

Name of the nominated candidate    

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   

Name of the nominated candidate    

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   

Name of the nominated candidate    

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   

Name of the nominated candidate    

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 
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บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ   

Name of the nominated candidate    

□ เห็นด้วย □ ไม่เห็นด้วย □ งดออกเสียง 
Approve Disapprove Abstain 

 

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

 

ลงชื่อ / Signed   ผู้มอบฉันทะ /Proxy Grantor 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

ลงชื่อ / Signed   ผูร้ับมอบฉันทะ /Proxy Holder 
(   ) 

 

 


