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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Proxy Form C
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)
เขียนที่ / Made at …………………………………………...…
วันที่/Date…………เดือน/Month ………..……พ.ศ/Year ……...…..
1) ข้าพเจ้า I/We ……………………………………………………………………………….………………………………สัญชาติ/Nationality……………………….………….………..
อยู่บ้านเลขที่/Residing at……………………………….………ถนน/Road……………..…………………….………ตาบล/แขวง/Sub district ……..…………………….…...
อาเภอ/เขต /District …………………............…………..……จังหวัด /Province ……………….…………………รหัสไปรษณีย์ /Postal Code…….………….……..……
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ........................................................................................................................................................
As the Custdian of (Please specify the fund name / Shareholder name)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ของ/ as a shareholder of
บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)/ MCOT Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้นรวม…………………………………..……….………………หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ………………………………………...…เสียง ดังนี้
holding a total amount of ………………………………………..…………………shares, and is entitled to cast ……………….……………..………………votes
หุ้นสามัญ/Ordinary share ..........................หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ /and is entitled to cast...............................เสียง/votes
หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share......................หุ้น/shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and is entitled to cast............................... เสียง/votes
2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint
(1) ชื่อ /Name.................…………………...............................................................……………….......................อายุ /Age …………………......ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.………………..………...……ถนน/Road ……………………………………..…………ตาบล/แขวง/Sub district……….……..……………
อาเภอ/เขต/District………………………………..…….………จังหวัด/Province………………………………..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code …………….………หรือ/or
(2) ชือ่ /Name...............................……………………………..............................................……………….......................อายุ /Age …………………......ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.…………………..……...……ถนน/Road ……………………………………..…………ตาบล/แขวง/Sub district……….……..……………
อาเภอ/เขต/District……………………………......………………จังหวัด/Province……………………………..…รหัสไปรษณีย์/Postal Code …………….………หรือ/or
(3) ชือ่ /Name.................………………….......................................................................……………….......................อายุ /Age …………………......ปี
อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.………………………..…...……ถนน/Road ………………………………..…………ตาบล/แขวง/Sub district………….……..……………
อาเภอ/เขต/District………………………………………….……….จังหวัด/Province………………………..…………รหัสไปรษณีย์/Postal Code ………….……….………

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ศ.ปาริชาต สถาปิตานนท์ อายุ 48 ปี หรือ นายสุวิทย์ นาคพีระยุทธ อายุ 58 ปี
or the Independent Director/ Membet of the Audit Committee, Professor Parichart Sthapitanonda, age 48 or
Mr.Suvit Nakpeerayuth, age 58
เลขที่/Residing at No. 63/1 ถนน/Road พระราม 9/ Rama 9 ตาบล/แขวง/Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang
อาเภอ/เขต/District ห้วยขวาง/Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310
คนหนึ่งคนใดเพีย งคนเดีย วเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท
ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017
at 13.30 hours at Ballroom Hall A, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110.
หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares
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To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares
หุ้นสามัญ..........................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..........................................................เสียง
Ordinary share.................................shares, and is entitled to cast...........................................................votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................................เสียง
Preference Share..............................shares, and is entitled to cast.........................................................votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด/ Total..................................................เสียง/ votes
4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ / Agenda 1 : Report by the Chairman
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve …….......เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ….........เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......……เสียง/ vote(s)
วาระที่ 2 : เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2559 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
Agenda 2 : To approve the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, April 22, 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2559 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559)
Agenda 3 : To acknowledge the report on the Company’s 2016 operating results (the period between January 1 –
December 31, 2016)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ….......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
Agenda 4 : To approve the Company’s financial statements and income statement for the year ended December 31, 2016
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
วาระที่ 5 : เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2559
Agenda 5 : To approve the 2016 dividend payment
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)

-3วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
Agenda 6 : To acknowledge the appointment of new directors in replacement of those who resigned prior to the completion of
their tenure and those who are due to retire by rotation
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด /The appointment of the whole Board of Directors
 เห็นด้วย/Approve …….....…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.....……เสียง/ vote(s)
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ The appointment of individual Directors
1. นายจิรชัย มูลทองโร่ย (Mr.Jirachai Moontongroy)
 เห็นด้วย/Approve ……....…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain......……เสียง/ vote(s)
2. นางปานทิพย์ ศรีพิมล (Mrs.Pantip Sripimol)
 เห็นด้วย/Approve ……......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
3. นางภัทรียา เบญจพลชัย (Mrs.Patareeya Benjapolchai)
 เห็นด้วย/Approve ……......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
4. นายมนตรี แสงหิรัญ (Mr.Montri Sanghirun)
 เห็นด้วย/Approve …….....…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......…เสียง/ vote(s)
วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
Agenda 7 : To approve directors’ remuneration
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve .......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......……เสียง/ vote(s)
วาระที่ 8 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
Agenda 8 : To approve the appointment of the Auditor and determination of its audit fee for the year 2017
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve .......…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......……เสียง/ vote(s)
วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
/ Agenda 9 : Others (if any)
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……...…เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve …......…...เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain.......……เสียง/ vote(s)

-45) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือ
เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would
not be regarded as a shareholders voting.
ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด
นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ
แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or
in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any
amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy
deems appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.
ลงชื่อ/ Signed ………………………..………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(……………………………………)
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(……………………………………)
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(……………………………………)
ลงชื่อ/ Signed ………………………………….........ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(……………………………………)
วันที่/ Date ………../…………/……………
หมายเหตุ / Remarks:
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชือ่ ในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ
ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their
behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
5. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อcบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the attached
Annex to the Proxy Form C.

ใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)/ Grant of proxy as a shareholder of MCOT Plc.
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจาปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องบอลรูม Hall A
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 21, 2017 at 13.30 hours at Ballroom Hall A,
Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110.
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย / or at any adjournment there of to any other date, time and venue.
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject …...................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
วาระที่ /Agenda........................ เรื่อง /Subject …...................................................................................................................................
(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
วาระที่ 6 : เรื่อง รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งก่อนครบวาระ และกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
Agenda 6 : To acknowledge the appointment of new directors in replacement of those who resigned prior to the completion of
their tenure and those who are due to retire by rotation
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................................................................................
 เห็นด้วย/Approve ……เสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approve ……..เสียง/vote(s)  งดออกเสียง/Abstain .……เสียง/ vote(s)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

