
 

 

สิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 10 

Enclosure 10 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.                    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/ Duty Stamp Baht 20 is required) 

Proxy (Form B) 

เขียนท่ี/Made at ............................................... ..................... 
วนัท่ี/Date .............. เดือน/Month ............................... พ.ศ./Year……………… 

(1) ขา้พเจา้/I/We ............................................................................................ สญัชาต/ิNationality ............................................ ..................... 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District...................................................... 
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ................................................. รหสัไปรษณีย/์Postal Code ............... ..................... 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม/ Being (a) shareholder(s) of Vintcom Technology 
Plc., holding a total number of……………………………………หุน้/ shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/ and having the right to vote 
equal to .................................................. เสียง ดงันี/้ votes as follow: 

หุน้สามญั/ Ordinary share ....................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 

หุน้บรุมิสิทธิ/Preferred share .................................................................... หุน้/shares ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั/have the right to vote 
equal to ............................................................................... เสียง/votes 
(3) ขอมอบฉนัทะให/้hereby appoint 
□  1 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  2 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  3 ช่ือ/Name .................................................................................................................... อาย/ุAge ......................................................... ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี/Reside at ............................. ถนน/Street ........................................... ต าบล/แขวง/Sub-District ....................................................  
อ าเภอ/เขต/District ................................... จงัหวดั/Province ..................................... รหสัไปรษณีย/์Postal Code ................................. หรือ/or 
□  4 นายสรรพชัญ โสภณ / Mr. Sanpat Sopon   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/ Independent Director and Audit Committee 
      Chairman อาย/ุAge 67 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 12/3 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  10400 / No. 12/3 Soi 
Phaholyothin 14, Phaholyothin Road, Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok 10400 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 หรือ/or 

□  5 นายธนชาต ินุ่มนนท ์/ Mr. Thanachart Numnonda กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการสรรหา
  และพิจารณาคา่ตอบแทน / Independent Director, Audit Committee, Chairman of the Risk Management Committee and Member of 
  the Nomination and Remuneration Committee อาย/ุAge 55 ปี 

อยู่บา้นเลขท่ี 44/280 หมู่บา้นภสัสรเพรสทีจ ถนนเฉลิมพระเกียรต ิ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 / No. 44/280 
Passorn Prestige, Chalerm Prakiat Rama 9 Rd., Prawet, Prawet, Bangkok 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระที่เสนอในการประชมุ : วาระที่ 5 / Conflict of Interest: Agenda 5 
 
 



 

 
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน 
วนัพฤหสับดีท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ี
จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on 
my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media 
according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 
 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้/In the meeting, l/We authorize the Proxy 
to vote on behalf of myself/ourselves as follows: 
 
 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of 2020 Annual General Meeting of Shareholders 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 2  รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the results of operations of the Company for the year 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 3  พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบรษิัทประจ าปี 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี 
 Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 



 

 

 วาระที่ 4  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 Agenda 4 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who will be retired by rotation 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
       Appointment of the entire board 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
   □ การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
        Appointment of any director(s) 

  4.1 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายณรงค ์อิงคธ์เนศ กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.1 To consider and approve reappointment of Mr. Narong Intanate to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
  4.2 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายโสภณ บณุยรตัพนัธุ ์กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.2 To consider and approve reappointment of Mr. Sopon Punyaratabandhu to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain  
  4.3 เหน็สมควรแตง่ตัง้ให ้นายเกรียงไกร บญุเลิศอทุยั กลบัเขา้ด  ารงต  าแหน่งกรรมการบรษิัทอีกวาระหนึ่ง 
  4.3 To consider and approve reappointment of Mr. Kriengkrai Boonlert-u-thai to be a Director for another term. 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 5  พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ 
 Agenda 5 To consider and approve the director’s remuneration 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 

 

 



 

 

 วาระที่ 6  พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตประจ าปี 2564 และการก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท 
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor’s remuneration for the year 2021 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 7  พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 และจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย 
 Agenda 7 To consider and approve the dividend payment for 2020 and the appropriation of profits as legal reserve 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 8  พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษิัท และแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทนุจด 
   ทะเบียนของบรษิัท 
 Agenda 8 To consider and approve the increase of the Company’s registered capital and the amendment to Clause 4 of the 
   Memorandum of Association to be consistent with the increase of the Company’s registered capital 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 9  พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพ่ือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง ใหแ้ก่บคุคลในวงจ ากดั 
 Agenda 9 To consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares for offering through private placement to  
   specific investors 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 



 

 

 วาระที่ 10  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 Agenda 10 Other businesses (if any) 
   เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและใหค้ณะกรรมการบริษัทตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ (ถา้มี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้/ The 
shareholders  are free to ask any questions and the Board will answer their queries (if any). Thus there is no voting on this agenda 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้งแล ะ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ / The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified 
under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบไุวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัม อบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร  / If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any  
agenda, or if there is any other agenda considered in the Meeting other than those specified above , or if there is any change or 
amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my /our behalf as the proxy deems 
appropriate 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ / Any act(s) taken by the Proxy at the meeting shall be 
deemed to be taken by myself/ourselves in every respect. 

 
ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 
 
หมายเหตุ/ Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให ้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได/้ A shareholder appointing Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting 
and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / With respect to the agenda appointing directors, it is 
optional to elect all or any of the proposed directors. 

 



 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
(REGULAR CONTINUED PROXY FORM B) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท วนิทค์อม เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน วนัพฤหสับดีที่ 29 
เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน
วนั เวลาและสถานท่ีอ่ืนดว้ย/ Authorization on behalf of the Shareholder of Vintcom Technology Public Company Limited for the Annual 
General Meeting of Shareholders on Thursday, April 29, 2021 at 14.00 hrs. through electronic media according to the Emergency 
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or any adjournment thereof. 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 

   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ ……... เรื่อง ............................................................................................................................................................................... 
 Agenda……. Subject .......................................................................................................................................................................... 
   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

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

   □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เหน็สมควร 
    (A) The Proxy has the right to consider the matter and vote on behalf of myself/ourselves in agenda as  
          appropriate 
   □ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
    (B) The proxy is allowed to vote in accordance with my/our following instruction: 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

 

 



 

 

 วาระที่ ……... เรื่อง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่)  
 Agenda……. Subject The election of the Director (next)  
   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ / Name of director ..................................................................................................................................... 

    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 

   ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................... 
    □ เหน็ดว้ย/Approve  □ ไม่เหน็ดว้ย/Disapproval □ งดออกเสียง/Abstain 
 
ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ถูกตอ้งสมบูรณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ  / I warrant that items in the 
counterfoil of a Proxy Form B must be complete and is all true. 
 

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

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

ลงช่ือ/Signed ............................................................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
(......................................................................................... ) 

 


