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หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ค.) 
Proxy (Form C.) 

 
 

 เขยีนท ี    ______ 
                                         Written at 
 

วนัท ี _ เดอืน _____ พ.ศ. ______ 
Date  Month         Year 

 
(1)    ขา้พเจา้ / We _____________________________________________________________            
        สํานักงานตงัอยูท่ ี/ Office Address ____________________________________   
   
(2) ในฐานะผูป้ระกอบธรุกจิเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั / as the Custodian for 
 _________________________________________________________________________ 
 ซงึเป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)   

am/are (a) shareholder (s) of RATCH Group Public Company Limited (“The Company”) 
 โดยถอืหุน้จํานวนทงัสนิ__________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั_________เสยีง ดงัน ี
Holding the total number of        shares and having the right to vote equal to  votes as follows. 
  หุน้สามญั  ___________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________ เสยีง 
  Ordinary share        shares and having the right to vote equal to votes 
  หุน้บรุมิสทิธ ิ  ___________หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั__________ เสยีง  
  Preferred share        shares and having the right to vote equal to votes  

(3) ขอมอบฉันทะให ้/ Hereby appoint  
 (ผูถ้อืหุน้สามารถแต่งตังบุคคลเป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้3 คน โดยผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึงเพียงคนเดยีว

เทา่นันทจีะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการมาเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้  ทังนี ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะ 
ใหก้รรมการอสิระหรอืกรรมการผูจั้ดการใหญข่องบรษัิทฯ ก็ได ้โดยกาเครอืงหมาย  ใน  หนา้ชอื
กรรมการอสิระหรอืกรรมการผูจั้ดการใหญท่ปีรากฏขา้งทา้ยน ี/ Shareholder may appoint 3 proxies 
and only one of them shall represent him/her to attend the Meeting. Shareholder may 
appoint Independent Director or Chief Executive Officer of the Company by indicating  
 in  in front of their names listed below.)    
 นายสมคัร เชาวภานันท ์/ Mr. Samack Chouvaparnante 

  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสยีง / Independent Director and 
Chairman of the Risk Management Committee  
อาย ุ/ Age 71 ปี / Years  

  อยูบ่า้นเลขท ี11 ซอยพระรามท ี2 ซอย 50 แยก 3 แขวงแสมดํา เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 10150 
Residing at 11 Soi Rama 2, Soi 50, Yaek 3, Samae Dam Sub District,  
Bang Khun Thian District, Bangkok 10150 

หรอื/or  นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู / Mr. Chartchai Rojanaratanangkule 
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภบิาลและความรับผดิชอบตอ่สังคม/ 
Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Corporate Governance 
and Social Responsibility Committee Member  
อาย ุ/ Age 64 ปี / Years   

  อยูบ่า้นเลขท ี129/1 ซอย 1 ถนนเทศบาลนมิติรใต ้แขวงลาดยาว เขตจตจัุกร กรงุเทพมหานคร 10900 
Residing at 129/1 Soi 1, Thetsaban Nimit Tai Road, Ladyao Sub District, 
Chatuchak District, Bangkok 10900 

หรอื/or  นายสมบรูณ์ หน่อแกว้ / Mr. Somboon  Nhookeaw 
  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  / Independent Director and Audit Committee Member 
   อาย ุ/ Age 58 ปี / Years   
  อยูบ่า้นเลขท ี99/109 หมูท่ ี5 ตําบลบางรักนอ้ย อําเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000 
  Residing at 99/109 Moo 5 Bangruknoi Sub District, Muang District, Nonthaburi 11000 
 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 

Revenue Stamp 
20 Baht 
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หรอื/or  นายกจิจา ศรพัีฑฒางกรุะ / Mr. Kijja Sripatthangkura  
  กรรมการผูจั้ดการใหญ ่/ Chief Executive Officer  
  อาย ุ/ Age 60 ปี / Years 
  อยูบ่า้นเลขท ี2 ซอยพงึม ี28 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรงุเทพมหานคร 10260 

Residing at 2 Soi Pungmee 28, Bangchank Sub-District, Prakhanong District, Bangkok 10260 
 
หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี / years อยูบ่า้นเลขท ี/ residing at _________ 

ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District _________________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวดั / Province  รหสัไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี / years อยูบ่า้นเลขท ี / residing at _____ 
ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวดั / Province  รหสัไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

หรอื/or  ชอื / Name____________________อาย ุ/ Age  ปี / years อยูบ่า้นเลขท ี / residing at _____ 
ถนน / Road                                        ตําบล / แขวง / Sub-District ______________________
อําเภอ/เขต/District                       จังหวดั / Province  รหสัไปรษณีย/์Postal Code ___________ 

 
คนหนงึคนใดเพียงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพือเขา้ร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้  
ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศกุรท์ ี10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม  
ชนั 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท ี999/99 ถนนพระรามท ี1 
เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย  
Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2020 
Shareholder’s Annual General Meeting to be held on Friday 10 July 2020 at 2.00 p.m. at World Ballroom,  
Level 23, the Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel, No. 999/99 
Rama 1 Road, Phathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 
may be adjourned. 
กจิการใดทผีูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุนัน ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ 
Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting shall be deemed to be the action(s) performed by 
myself/ourselves in all respects. 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครังน ีดงัน ี

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  
 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ทงัหมดทถีอืและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนได ้  

authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  
  มอบฉันทะบางสว่น คอื / authorize in partial as follows. 
  หุน้สามญั _____________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั ____________ เสยีง 
  Ordinary share                shares and having the right to vote equal to            votes

  หุน้บรุมิสทิธ ิ _________ หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั _________ เสยีง 
  Preferred share               shares and having the right to vote equal to   votes 
     รวมสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนไดท้งัหมด                          เสยีง 

            Total voting right                                             votes 
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(5) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครังน ีดงัน ี
 In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows. 
 (โปรดกาเครอืงหมาย  ใน  / Please indicate  in ) 

ระเบยีบวาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2562 เมอืวนัท ี12 เมษายน 2562 
Agenda No. 1 To consider and approve the Minutes of the 2019 Shareholders’ Annual General 

Meeting held on 12 April 2019 
 

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may  deem 

as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b)  The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

ระเบยีบวาระท ี2 
Agenda No. 2 

รับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการฯ เกยีวกบักจิการของบรษัิทฯ ในรอบปีทผีา่นมาและ
กจิการทจีะกระทําตอ่ไปในภายหนา้
To acknowledge the Board of Directors’ annual report on the Company’s 
performances in previous year and other activities to be performed in the future

  
วาระนไีมม่กีารออกเสยีงลงคะแนนเนอืงจากเป็นเรอืงทเีสนอทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพอืรบัทราบ
This agenda does not require voting since it is proposed to the 
Meeting for acknowledgement. 

ระเบยีบวาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและบัญชกํีาไรขาดทนุประจําปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 
Agenda No. 3 To consider and approve the statements of financial position and the statements of 

income for the fiscal year ended 31 December 2019 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as  

he/she may deem as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

ระเบยีบวาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจัดสรรกําไรประจําปี 2562 และการจา่ยเงนิปันผล 
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the annual profit year 2019 and 

dividend payment 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 

he/she may deem as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
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ระเบยีบวาระท ี5 พจิารณาแตง่ตงัผูส้อบบัญชแีละกําหนดคา่ธรรมเนยีมในการสอบบญัช ี
Agenda No. 5 To consider the appointment of the Company’s auditor and determination of 

the auditor’s remuneration 
 

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 

he/she may deem as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

ระเบยีบวาระท ี6 
Agenda No. 6 
 

พจิารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
To consider and determine the Director’s remuneration 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

ระเบยีบวาระท ี7 พจิารณาเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระ 
Agenda No. 7 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation  

 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 

he/she may deem as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
  การเลอืกตงักรรมการทงัชดุ / Election of all directors 
    เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 
 การเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล ดงัน ี/ Election of each individual director as follows 

1. นางสาวนันธกิา  ทงัสพุานชิ/Miss Nantika Thangsuphanich   กรรมการ/Director 
 เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

2. นายชาตชิาย โรจนรัตนางกรู/Mr. Chartchai Rojanaratanangkule กรรมการอสิระ/
Independent Director 
 เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย /Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

3. นายสมบรูณ์ หน่อแกว้/Mr. Somboon Nhookeaw กรรมการอสิระ/Independent Director 
 เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

4. นายเกรยีงไกร รักษ์กลุชน/Mr. Kriengkrai Rukkulchon กรรมการอสิระ / Independent Director
 เห็นดว้ย / Agree  ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree  งดออกเสยีง / Abstain 

ระเบยีบวาระท ี8 
Agenda No. 8 

พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 
To consider other businesses (if any) 
 (ก) ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  

(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี 
 (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows.  
   เห็นดว้ย / Agree ไมเ่ห็นดว้ย / Disagree   งดออกเสยีง / Abstain 
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(6) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในระเบียบวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไวใ้นหนังสือ 
มอบฉันทะน ีใหถ้อืวา่การลงคะแนนเสยีงนันไมถ่กูตอ้งและไมถ่อืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้   
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this 
proxy form is deemed invalid and not the shareholder’s voting. 

 
(7) คําแถลงหรอืเอกสารหลกัฐานอนืๆ (ถา้ม)ี ของผูรั้บมอบฉันทะ / Other statements or evidences   

(if any) of the Proxy 
                          
________                                
 _______     _                 

 
(8) ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระใดไว ้หรอืระบไุว ้

ไม่ชัดเจน หรือในกรณีททีปีระชมุมกีารพจิารณาหรือลงมตใินเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทรีะบุไว ้
ขา้งตน้ รวมถงึกรณีทมีกีารแกไ้ขเปลยีนแปลงหรอืเพมิเตมิขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้รั้บมอบฉันทะ   
มสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร  
In case we have not specified 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 our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects. 

กจิการใดทีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทําไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีทีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสยีง
ตามทขีา้พเจา้ระบใุนหนังสอืมอบฉันทะ ใหถ้อืเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทําเองทกุประการ   
Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is (are) not 
in accordance to our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the 
action(s) performed by ourselves in all respects. 
 

ลงชอื / Signature ________________________ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

 
หมายเหต ุ/ Remarks 
1. หนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. นี ใชเ้ฉพาะกรณีทผีูถ้อืหุน้ทปีรากฏชอืในทะเบยีนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ

และแตง่ตงัใหค้สัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน  
Proxy Form C. is used only in case the shareholder’s name appeared on the registration 
book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of 
his/her shares. 

2. หลกัฐานทตีอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสอืมอบฉันทะ คอื / Documents required are 
(1) หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีนเป็นผูดํ้าเนนิการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน   

Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy 
Form on behalf of him/her 

(2) หนังสอืยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคสัโตเดยีน   
 Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผูถ้อืหุน้ทมีอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉันทะหลายคนเพอืแยกการลงคะแนนเสยีงได ้  
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote 
at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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4. ระเบยีบวาระเลอืกตังกรรมการสามารถเลอืกตังกรรมการทังชุดหรือเลอืกตังกรรมการเป็นรายบุคคล 
In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all 
directors or each individual director. 

5. ในกรณีทมีรีะเบยีบวาระทจีะพจิารณาในการประชมุมากกวา่ทรีะบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพมิเตมิ
ไดใ้นใบประจําตอ่แบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display 
such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.  

6. กรณีหากมขีอ้กําหนดหรอืขอ้บังคับใดกําหนดใหผู้รั้บมอบฉันทะตอ้งแถลงหรอืแสดงเอกสารหลักฐาน
อืนใด เช่น กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียในกจิการเรืองใดทีไดเ้ขา้ร่วมประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรอืแสดงเอกสารหลกัฐานโดยระบไุวใ้นขอ้ (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 declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจาํตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)   
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of RATCH Group Public Company Limited  

 
 ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2563 ในวันศกุรท์ ี10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งเวลิด์
บอลรูม ชัน 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ์เซ็นทรัลเวลิด ์เลขท ี999/99 
ถนนพระรามท ี1 เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร หรอืทจีะพงึเลอืนไปในวนั เวลา และสถานทอีนืดว้ย  

In the 2020 Shareholder’s Annual General Meeting to be held on Friday 10 July 2020 at 2.00 p.m. at 
World Ballroom, Level 23, the Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Hotel, 
No. 999/99 Rama 1 Road, Phathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as 
the Meeting may be adjourned. 

     
 
ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem as 

appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree      เสยีง/votes ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree     เสยีง/votes งดออกเสยีง/Abstain    เสยีง/votes  
ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem as     

appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree      เสยีง/votes ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree     เสยีง/votes งดออกเสยีง/Abstain    เสยีง/votes  
ระเบยีบวาระท ี   เรอืง           
Agenda  Subject  

 (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามทเีห็นสมควร 
 (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf as he/she may deem as     

appropriate in all respects. 
 (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน ี
 (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

 เห็นดว้ย/Agree      เสยีง/votes ไมเ่ห็นดว้ย/Disagree     เสยีง/votes งดออกเสยีง/Abstain    เสยีง/votes  
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่หนังสอืมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณ์และเป็นความจรงิทกุประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, 
complete and true in all respects. 

ลงชอื / Signature ________________________ผูม้อบฉันทะ / Shareholder 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 

ลงชอื / Signature ________________________ผูรั้บมอบฉันทะ / Proxy 
  (________________________) 


