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 แบบหนงัสอืมอบฉนัทะ แบบ ค.  

Proxy Form C. 
 

(แบบทีใ่ชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ต ัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้)  

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

 

เขยีนที่
  
Written at 
วนัที ่ เดอืน พ.ศ  
Date Month Year 

 
(1)  ขา้พเจา้    ส านกังานต ัง้อยูเ่ลขที ่  

I/We  Residing at  
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
          
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกจิเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั  

as a Custodian for   
ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) โดยถอืหุน้จ านวนท ัง้ส ิน้รวม  หุน้ 

being a shareholder of Begistics Public Company Limited, holding the total number of  shares
, 

และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  เสยีง ดงันี ้  

and having the right to vote 

equivalent to 

 votes as follows:  

หุน้สามญั  หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั        เสยีง  

ordinary share of  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes, 

หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั  - เสยีง  

preference share of  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes. 

    
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้     

Hereby appoint:    

                      (1)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

 Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
 หรอื                (2)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  
 หรอื                (3)      นาย/นาง/นางสาว  อาย ุ  ปี  อยูบ่า้นเลขที ่  

  or   Mr./Ms./Miss  age  years, residing 
at 

 

ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์  

Road  Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Province  Postal Code  

           หรอื             (4)     นายสมทิร  เหลีย่มมณี   ต ำแหน่ง กรรมกำรอสิระ กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

และกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง อำย ุ56 ปี 

           or                           Mr. Smith Leam-manee Positions Independent Director, Audit Committee, Nomination and 

Remuneration Committee and Risk Management Committee, Age  56 years. 

 
ทีอ่ยูเ่ลขที ่ 111/1126 หมูท่ี ่1 ต ำบลเสม็ด อ ำเภอมอืงชลบรุ ีจังหวัดชลบรุ ี20000 
Residing  at 111/1126 Moo 1, Tambon Samed, Amphur Muang Chonburi, Chonburi 20000  

  
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพือ่เขำ้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ 
ประจ ำปี 2565 (ผ่ำนสือ่อเิล็กทรอนกิส)์ ในวันที ่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ  14.00 น. 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2022 
(via electronic media) on April 26th, 2022 at 14.00 p.m. 

ณ หอ้งประชมุส ำนักงำน ชัน้ 28 อำคำรธนยิะพลำซำ่ เลขที ่52 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะพงึเลือ่น

ไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย 
at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th  Floor, Silom Road, Suriyawongse, 
Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.    

 
 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท) 

(Stamp Duty  
Baht 20) 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุม และออกเสยีงลงคะแนนในคร ัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:  
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้

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

To grant the partial shares as follows: 
  หุน้สามญั  หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสยีง 

 ordinary share  shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes, 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ - หุน้    และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั - เสยีง 

 preference 
share 

 shares, and having the right to vote 
equivalent to 

 votes. 

รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได้
ท ัง้หมด 

 เสยีง 

Total amount of voting rights  votes. 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร ัง้นี ้ดงันี ้

 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

วาระที ่1          พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่7 กมุภาพนัธ ์2565 

Agenda 1.       To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 

on February 7, 2022. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

       appropriate in all respects. 
 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

วาระที ่2       รบัทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนนิงานของบรษิทั ประจ าปี 2564 
Agenda 2.   To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's operating 

results for the year 2021. 

 เป็นวำระแจง้เพือ่ทรำบจงึไมต่อ้งลงคะแนนเสยีง 
 Casting vote is not required because this agenda item is for acknowledgment only. 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่  

31 ธนัวาคม 2564 

Agenda 3. To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Income 
Statement for the fiscal year ended 31 December 2021. 

 

    (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่4   พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธเิพือ่เป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการงดการจา่ยเงนิปนัผล 

ประจ าปี 2564 
Agenda 4. To consider and approve the omission of the allocation of net profits for legal reserve 

and the omission of dividend payments Year 2021. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
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(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่5   พจิารณาอนุมตักิารเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2565 

Agenda 5. To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation 

for the year 2022.    

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

      appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

 การแตง่ต ัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 Appointment of individual directors 

 
1. พลต ารวจตร ีประภาส ปิยะมงคล   กรรมการ/กรรมการอสิระ 

Pol.Maj.Gen. Prapass Piyamomgkol   Director/ Independent Director 
 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

    Approve     Disapprove    Abstain 

 
2. นายไพโรจน ์ไววานชิกจิ      กรรมการ 

Mr. Pairoj Waiwanijchakij    Director 

 

 เห็นดว้ย   ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

   Approve     Disapprove    Abstain 

 

วาระที ่6   พจิารณาอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 

Agenda 6. To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 

2022.  

     (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่7   พจิารณาอนุมตักิารแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2565 
Agenda 7. To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the 

audit fee for the year 2022. 

      (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

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

 เห็นดว้ย    ไมเ่ห็นดว้ย   งดออกเสยีง  

Approve Disapprove Abstain 
 

 
 
 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่ม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้

ถอืวา่การลงคะแนนเสยีงน ัน้ไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 
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  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) ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบุไว้ไม่
ชดัเจนหรอืในกรณีทีท่ ีป่ระชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมตใินเรือ่งใดนอกเหนอืจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีทีม่กีาร

แกไ้ขเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุ

ประการตามทีเ่ห็นสมควร 
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. 

 
กจิการใดทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสยีงตามที่

ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
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. 

 

 

ลงชือ่/Signed                                                 ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                                           (                                                ) 
 
 

ลงชือ่/Signed                                                 ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                                           (                                                ) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
Remarks 

1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเ้ฉพำะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ทีป่รำกฏชือ่ในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝำกและดแูลหุน้ใหเ้ทำ่นัน้ 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use 
the Proxy Form C. 

2. หลักฐำนทีต่อ้งแนบพรอ้มกับหนังสอืมอบฉันทะ คอื 
Evidence to be attached with this Proxy Form are: 

(1) หนังสอืมอบอ ำนำจจำกผูถ้อืหุน้ใหคั้สโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ ำเนนิกำรลงนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนังสอืยนืยันวำ่ผูล้งนำมในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญำตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 
3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรำยเดยีวเป็นผูเ้ขำ้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุน้
ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลำยคน เพือ่แยกกำรลงคะแนนเสยีงได ้
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. 

4. ในกรณีทีม่วีำระทีจ่ะพจิำรณำในกำรประชมุมำกกว่ำวำระทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสอืมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ 
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 C. as attached. 
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ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

ALLONGE OF PROXY FORM C. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Begistics Public Company Limited 

 

ในกำรประชมุสำมัญผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2565 (ผำ่นสือ่อเิล็คทรอนกิส)์ ในวันที ่26 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. ณ  หอ้ง
ประชมุส ำนักงำน ชัน้ 28 อำคำรธนยิะพลำซำ่ เลขที ่52 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 หรอืทีจ่ะ

พงึเลือ่นไปในวัน เวลำ และสถำนทีอ่ืน่ดว้ย  
In the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 (via electronic media), on April 26th, 2021 

at 2.00 pm. at the Meeting Room BEGISTICS PUBLIC COMPANY LIMITED 52 Thaniya Plaza Building 28th  Floor, Silom Road, 

Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, or any adjournment at any date, time and place thereof.    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 
  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 

 

 

 

 

 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 
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Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 

วำระที…่…………… เรือ่ง…………………………………………….……………………………………………………………………………………………………. 

Agenda No………. Re: …………………………………………….…………………………………………………………………………………………………. 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

(b)  To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย……………………เสยีง   ไมเ่ห็นดว้ย……………….…เสยีง   งดออกเสยีง………………….เสยีง  

Approve  votes  Disapprove  votes Abstain   votes 
 
 


