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ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 (Duty Stamp 20 Baht) 
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

Proxy Form C 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                          เขียนที่      
Shareholders’ Registration No.  Issued at 

        วนัที่     เดือน    พ.ศ.   
        Date   Month   Year 
 

 
(1) ขา้พเจา้          สญัชาติ      

I/We          nationality 
อยู่บา้นเลขที่             
Address           

 
 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) 

being a shareholder of  Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited (The Company) 
 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม     หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  ดงันี ้
holding the total amount of   shares and have the rights to vote equal to  votes as follows: 
❑ หุน้สามญั      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง  
      ordinary share    shares  and have the right to vote equal to      votes 
❑ หุน้บรุมิสิทธิ       หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
      preference share   shares  and have the right to vote equal to     votes 

 
 
(3) ขอมอบฉนัทะให ้  (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทก็ได ้โปรดใชข้อ้มลูตามหมายเหตุ ขอ้ 7) 

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company to be the proxy, please refer to details in 
Remark No.7) 

 
 

❑        1.  นายอภิชาติ สทุธิศีลธรรม กรรมการอิสระของบริษัทที่เป็นผูร้บัมอบฉันทะ อาย ุ75 ปี อยู่บา้นเลขที่ 86 ถนนจรญัสนิทวงศ ์แขวงอรุณอมัรินทร ์
เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ  

 Mr. Apichat Suttisiltum, an independent director of the Company to present as proxy, age 75 years, residing at 86  
Charansanitwongs Road, Arun Amarin Sub-district, Bangkoknoi District, Bangkok, Thailand 10700 or  

❑        2.  ช่ือ     อาย ุ       ปี อยู่บา้นเลขที่                
Name  age      years, residing at 
ถนน   ต าบล/แขวง      อ าเภอ/เขต     
Road  Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์          
Province Postal Code      

 
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ใน
วนัพฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยมีหอ้งประชุมเอนกประสงค ์บริษัท อิงเกรส ออโตเวน
เจอร ์จ ากดั นิคมอุตุสาหกรรมไฮเทค (อยุธุยา) 64/6 หมู่ 1 ต าบลบา้นแลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั พระนครศรีอยุธุยา 13160 เป็นหอ้งประชมุหลกั หรือที่จะพงึ
เลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) 
on Thursday, 26th May 2022 at 14.00 hours via electronic means (E-AGM), which the main meeting room is at Functional Area, INGRESS 
AUTOVENTURES CO., LTD, Hi-Tech Industrial Estate (Ayuthaya) 64/6 Moo 1, Banlane, Bangpa-in Ayuthaya 13160 or such other date, time and 
place as the Meeting may be adjourned. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

 ❑ (ก) มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได ้
  (a)   To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the rights to vote. 
 ❑ (ข) ขอมอบฉนัทะบางสว่น คือ 
  (b)   To grant a part of 
  ❑ หุน้สามญั ………………………........ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………………… เสียง 
  ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes 
  ❑ หุน้บรุมิสิทธิ ………………………........ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได…้…………………… เสียง 
  preference share shares and have the rights to vote equal to votes 
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด…………………………… เสียง  
  Total rights to vote equal to………………………………………votes 

 

 

(5)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564/65 เม่ือวันที ่27 พฤษภาคม 2564 
Agenda 1 To consider and approve the minutes of 2020/21 Annual General Meeting of Ingress Industrial (Thailand) 

 Public Company held on 27th May 2022 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (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 
  

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2565 
Agenda 2 To acknowledge the report of the Company’s Operating Performance for the financial year ended 31 January 2022 
 เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
 As this item is for information to shareholders, there will be no voting. 
  

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี ส าหรับปีที่
สิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2565 

Agenda 3 To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries (the Group) and the 
Independent Auditor’s Report for the financial year ended 31 January 2022 

 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

วาระที ่4 พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัปีงบประมาณสิน้สดุวนัที่ 31 มกราคม 2565 
Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment in respect of the financial year ended 31st January 2022 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 ❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 
Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทข้อที ่19 
Agenda 5 To consider and approve for the appointment of Directors who are due to retire by rotation pursuant to Article 

19 of the Articles of Association (AOA) of the Company 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 1. นายณัฐวุฒิ ฉัตรเลิศพพิัฒน ์/ Mr.Nuthavuth Chatlertpipat 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

 2. นายราเมลี บิน มูซา / Mr. Rameli Bin Musa 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

 3. นางฟารา บนิตี้ ิราเมลี/ Mrs Farah Binti Rameli 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                     votes 
❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 

Disapprove                       votes 
  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 

Abstain                         votes 
  
วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติเพิม่กรรมการและแต่งตัง้กรรมการคนใหม่ 
Agenda 6 To consider and approve the additional number of the director and the appointment of a new director 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

 
วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda 7 To consider and approve the Remuneration of Independent & Non-Executive Directors  
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที ่31 มกราคม 2566 
Agenda 8 To consider the appointment of the Company’s Auditor and fixing the remuneration for financial year ending 31 January 2023 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
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  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 
Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

วาระที ่9 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 To consider other business (if any) 
 ❑ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a)   To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 

❑ (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
  (b)   To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
  ❑ เห็นดว้ย……………………เสียง 

Approve                      votes 
 

❑ ไม่เห็นดว้ย……………………..เสียง 
Disapprove                       votes 

  ❑ งดออกเสียง…………….….เสียง 
Abstain                         votes 

(6) ค าแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ (ถา้มี) ของผูร้บัมอบฉนัทะ         
Other statements or evidences (if any) of the proxy 

(7) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่
เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
If voting in any agenda of my/our proxy hasn’t followed this proxy, it shall be deemed such voting is incorrect and isn’t my/our voting. 

(8) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรอืลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any item 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. 

กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนัน้ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting except my/our proxy hasn’t voted as I/we specified shall be deemed to be the actions 
performed by myself/ourselves. 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูถื้อหุน้ / Shareholder 
( ) 

 
 
 

ลงนาม/Signed          ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 
( ) 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 
This Proxy Form is only used by a foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 

2. หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
Evidences presenting with Proxy Form are 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Letter of Attorney from shareholder empowering custodian to sign in Proxy Form. 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

Confirmation Letter that person signing in the proxy is granted permission to perform the custodian business. 

3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้ ั บมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not split the number of shares 
to many proxies for splitting votes. 

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบ 
In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form. 
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5. กรณีหากมีขอ้ก าหนดหรอืขอ้บงัคบัใดก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานอื่นใด เช่น กรณีผูร้บัมอบฉนัทะเป็นผูม้ีสว่นไดเ้สียใน
กิจการเรื่องใดที่ไดเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (6) 
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has 
interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in 
Clause (6). 

6. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
The shareholder can vote the appointment of directors either all directors or individual director in such item.  

7. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้นายอภิชาติ สทุธิศีลธรรม กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผูร้บัมอบฉันทะแทนผูถื้อหุน้ (รายละเอียดประวตัิกรรมการ
ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) 
The shareholder may appoint Mr. Apichat Suttisiltum, an independent director of the Company to be the proxy (profile of a director as 
shown in the Attachment 6) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
Supplemental Proxy Form 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด)์ จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of Ingress Industrial (Thailand) Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในวนัพฤหสับดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00  น. ดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดย
มีหอ้งประชุมเอนกประสงค ์บริษัท อิงเกรส ออโตเวนเจอร ์จ ากดั นิคมอุตุสาหกรรมไฮเทค (อยุุธยา) 64/6 หมู่ 1 ต าบลบา้นแลน อ าเภอบางปะอิน จงัหวดั พระนคร
ศรอียุธุยา 13160 เป็นหอ้งประชมุหลกั หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
    

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (the Meeting) on Thursday, 26th May 2022 at 14.00 hours via electronic means (E-
AGM), which the main meeting room is at Functional Area, INGRESS AUTOVENTURES CO., LTD, Hi-Tech Industrial Estate (Ayuthaya) 64/6 Moo 1, 
Banlane, Bangpa-in Ayuthaya 13160 or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 
 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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 

 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
      (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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 

 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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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วาระที่     เรื่อง            
Item  Re :  

❑ ช่ือกรรมการ    
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                votes              Abstain                   votes 

❑ ช่ือกรรมการ    
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve           votes Disapprove                votes              Abstain                   votes 

❑ ช่ือกรรมการ    
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                   votes 

❑ ช่ือกรรมการ    
    ❑ เห็นดว้ย…………เสียง ❑ ไม่เห็นดว้ย………………เสียง   ❑ งดออกเสียง……………..เสียง 

Approve            votes Disapprove                   votes              Abstain                   votes 
 

 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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 

 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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 

  
 
วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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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วาระที่     เรื่อง           

Item  Re :  

❑  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.  
❑  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
       (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 

 
 

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

ลงช่ือ/ Signed  ผูถื้อหุน้ / Shareholder 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 
 

ลงช่ือ/ Signed  ผูร้บัมอบฉนัทะ/ Proxy 
 (                                                                     )  

วนัที่/ Date   
 


