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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้) 

Proxy Form C. 
(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to keep their shares in custody) 

----------------------------- 
เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้ เขียนที่ ........................................................................... 
Shareholders register no. Written at 
 

วนัที่ ............ เดอืน ............................... พ.ศ. …………..  
 Date           Month      Year 
 

(1)   ขา้พเจา้ .........................................................................................................................................................................................................  
            I/We         
 
ส านกังานตัง้อยู่เลขที่ ......................................... ถนน……………………..……………………. ต าบล/แขวง .................................................................  
Residing at           Road              Tambol/Khwaeng                     
 
อ าเภอ/เขต ............................................................. จังหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………...……. 
Amphur/Khet                                                          Province                   Postal Code 
      
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ............................................................................................................................ 
As being the custodian of 
ซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) (บริษัท)  
Being a shareholder of PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (the Company) 
            โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม .............................................หุน้      และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................เสียง  ดงันี ้ 
            Holding the total amount of   shares and have the right to vote equal to                  votes as follows: 

□ หุน้สามญั .............................................................หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ......................................เสียง  
      Ordinary share     shares  and have the right to vote equal to   votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ...........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.......................................เสียง 
      Preferred share    shares  and have the right to vote equal to    votes 

 
(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(1) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

Hereby appoint                            age         years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province       Postal Code     or 
 
   (2) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

                                             Age        years, residing at 
 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์…………………………………………. หรือ 
Province       Postal Code     or 
 
  (3) .......................................................................................................  อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ .............................                                                                                                                       

                                             Age        years, residing at 
ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................................  
Road     Tambol/Khwaeng                    Amphur/Khet                   
 
จงัหวดั ……………………………………….. รหสัไปรษณีย ์………………………………………….  
Province       Postal Code      
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ใน 
วนัท่ี 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือท่ีพึงจะเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of shareholders on  
April 5, 2023, at 14.00 hrs., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned. 
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(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

I/We hereby authorize the proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

□  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
□  มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

 Grant partial shares of 
□ หุน้สามญั .................................... หุน้        มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................ เสียง 
     Ordinary share                             shares and have the right to vote equal to                         votes 
□ หุน้บรุิมสิทธิ ................................. หุน้         มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั............................................ เสียง 
     Preferred share             shares   and have the right to vote equal to                           votes 

 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด ..................................................... เสียง 
Total voting rights                                                                                   votes 
 

(4)  ขา้พเจา้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
I/We hereby authorize the proxy to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
 

ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี
สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 

Agenda Item 1 To acknowledge the operating results for the year 2022 and approve the financial statements for the 
year ended December 31, 2022 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                       Approve                           Disapprove                          Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการ
ด าเนินงานของปี 2565 

Agenda Item 2  To consider and approve the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment from the 
operating results for the year 2022 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                       Approve                           Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2566 
Agenda Item 3 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the 

year 2023 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  
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ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี (ปี 2566 - 2570) 
Agenda Item 4  To consider and approve the 5-year external fund-raising plan (Year 2023 - 2027) 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  

 
ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
Agenda Item 5 To consider and approve the amendment to the Company’s Articles of Association   

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  

 
 

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
(วัตถุประสงค)์ ของบริษัท 

Agenda Item 6 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company and the amendment to 
Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association 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) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
                    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  

 
ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2566 
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2023 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                            Disapprove                          Abstain  

 
 

ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 8 To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation 

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

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

   การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
                The appointment of certain directors as follows: 

1. ศ.ดร. บณัฑิต เอือ้อาภรณ ์
    Prof. Dr. Bundhit Eua-Arporn 

           □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                      Approve                                   Disapprove                          Abstain  
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  2. นายสพุฒัน ์เมธีวรพจน ์
           Mr. Supat Metheeworapote 
             □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                     Approve                                   Disapprove                           Abstain 
 
  3. พล.ต.ท. จิรภพ ภรูิเดช 
   Pol. Lt. Gen. Jiraphop Bhuridej 
      □ เห็นดว้ย      □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                    Approve                                    Disapprove                           Abstain 
 
  4. ศ.ดร. ปาริชาติ สถาปิตานนท ์
      Prof. Dr. Parichart Sthapitanonda 
      □ เห็นดว้ย      □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                    Approve                                    Disapprove                           Abstain 
 
  5. นายธีรชัย ์อตันวานิช 
      Mr. Theeraj Athanavanich  
      □ เห็นดว้ย      □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                    Approve                                    Disapprove                           Abstain 

 
 

ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 9 Other matters (if any) 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                           Disapprove                           Abstain 
 

(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉนัทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็น
การลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
 Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder. 
  
 (6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลง
มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา
และลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 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. 
 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถ้ือเสมือนว่าขา้พเจา้
ไดก้ระท าเองทกุประการ 
 Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  
 
 

ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
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หมายเหตุ/Remarks  
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถ้ือหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares 
in custody only. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
Documents and evidence to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder  

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy Form is licensed to operate the custodian business. 

3. ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการ
ลงคะแนนเสียงได ้
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 many proxies for splitting votes.  

4.  ระเบียบวาระเลือกตัง้กรรมการ  สามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุด หรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s). 
5.  ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะตอ้งพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ 
 In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplemental Proxy Form C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ปตท. น ้ามันและการค้าปลีก จ ากัด (มหาชน) 
The proxy is granted by a shareholder of PTT Oil and Retail Business Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นดว้ย 
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2023 on April 5, 2023, at 14.00 hrs., through an electronic media platform, 
or such other date, time and place as may be adjourned. 

     
 

  
ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda 
Item.......... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                Approve                            Disapprove                         Abstain   
  

ระเบียบวาระที่
...... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda 
Item....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

ระเบียบวาระที่
....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda 
Item....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

ระเบียบวาระที่
...... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda 
Item....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 

ระเบียบวาระที่
.... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 

Agenda 
Item....... 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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  □ (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

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

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
           Approve                            Disapprove                         Abstain 
 
 

 

ระเบียบวาระที.่....... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda Item......... To consider and approve the appointment of directors (Continued) 

    
    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain 
   

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 

    ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
    Name of Director 
  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                Approve                           Disapprove                           Abstain   
 
 
                 ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า รายการในใบประจ าต่อหนงัสือมอบฉนัทะถกูตอ้งบริบรูณแ์ละเป็นความจริงทกุประการ 
 I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 
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ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

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


