Attachment 6
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)
เขียนที่__________________________
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น_____________________

Written at

วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______
Date

1.

Month

Year

ข้าพเจ้า
I/We

อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

2.

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”)
being a shareholder of Sherwood Chemicals Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม________________________หุ้น

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________________เสี ยง ดังนี้

holding the total amount of

and have the rights to vote equal to

shares

หุ้นสามัญ_______________________หุ้น
ordinary share

3.

shares

votes as follows:

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสี ยง
and have the right to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน______________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด____________________________รหัสไปรษณี ย_์ _________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน______________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ______________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว_____________________________________________________________________ อายุ_______________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน_____________________________ตาบล/แขวง_______________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด______________________________รหัสไปรษณี ย_์ ____________________________
District

Province

Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่
23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on April 23, 2018 at 10.00 a.m. at
Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, Srinakarin Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

หมำยเหตุ
Remark:
 ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a
certain portion of shares.

 ผูถ้ ือหุ้น จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุ ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วนน้อยกว่าจานวนที่ถือไว้ได้
A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares.

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขียนที่__________________________
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น_____________________

Written at

วันที่ ____ เดือน ___________ พ.ศ. ______
Date

1.

Month

Year

ข้าพเจ้า
I/We

อยูบ่ า้ นเลขที่
Address

2.

เป็ นผูถ้ ือหุ้นของ บริษทั เชอร์ ว้ ดู เคมิคอล จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ”)
being a shareholder of Sherwood Chemicals Public Company Limited (“Company”)

3.

โดยถือหุ้นจานวนทั้งสิ้ นรวม________________________หุ้น

และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________________เสี ยง ดังนี้

holding the total amount of

and have the rights to vote equal to

shares

votes as follows:

หุ้นสามัญ_______________________หุ้น

ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ________________________________เสี ยง

ordinary share

and have the right to vote equal to

shares

votes

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อายุ_________________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน________________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ _____________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อายุ_________________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน________________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ _____________________________ หรื อ
District

Province

Zip Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว__________________________________________________________________________ อายุ_________________ ปี
Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยูบ่ า้ นเลขที่____________________ถนน________________________________ตาบล/แขวง_____________________________________
Address

Road

Sub-District

อาเภอ/เขต_____________________จังหวัด_______________________________รหัสไปรษณี ย_์ _____________________________
District

Province

Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่
23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on April 23, 2018 at 10.00 a.m. at
Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, Srinakarin Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:



วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 2 รับทรำบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
Agenda no. 2 To acknowledge the 2017 Company’s performance.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
Agenda no. 3 To approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2017.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 4 พิจำรณำจัดสรรกำไรและจ่ ำยเงินปันผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2560
Agenda no. 4 To consider the appropriation of net profit and dividend payment for the year 2017.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

วำระที่ 5 พิจำรณำแต่ งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
Agenda no. 5 To consider and appoint the Directors who Retired by Rotation.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates as a whole.

 งดออกเสี ยง
Abstain

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

1.

ดร.วิชิต แย้มบุญเรื อง
Dr. Vichit Yamboonruang

 เห็นด้วย
Approve

2.

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
Mr. Prachak Tangkaravakoon

 เห็นด้วย
Approve

3.

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

นายนริ นทร์ ตรี สุโกศล
Mr. Narin Trisukosol

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติเงินโบนัสกรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำร
Agenda no. 6 To approve the Board of Directors’ bonus and its remuneration for the year 2018.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 7 พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2561
Agenda no. 7 To appoint the auditor and consider remuneration for the year 2018.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติเปลีย่ นชื่ อเป็ น “บริษทั เชอร์ ว้ ดู คอร์ ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)”
Agenda no. 8 To approve a change of the Company’s name to “SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED”.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain



วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลีย่ นแปลงวัตถุประสงค์ ของบริษทั
Agenda no. 9 To approve a change of the Company’s Objective.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

Approve



Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ
Agenda no. 10 To approve the amendment of the Memorandum of Association.



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั
Agenda no. 11 To approve the amendment of the Article of the Association



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve



 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วำระที่ 12 พิจำรณำเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
Agenda no. 12 Other Matters (if any)



(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

5.

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่
เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6.

ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติใน
เรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those
agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

หมำยเหตุ
Remark:

1.

ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผรู้ ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2.

วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.

3.

ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุ มมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูร้ ับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ
แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั เชอร์ วดู ้ เคมิคอล จากัด (มหาชน)
The Proxy of the shareholder of Sherwood Chemicals Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรี นคริ นทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊ นเซส ศรี นคริ นทร์ เลขที่ 905
หมู่ที่ 6 ถนนศรี นคริ นทร์ เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
In the General Meeting of Shareholders for the year 2018 to be held on April 23, 2018 at 10.00 a.m. at Srinakarin 2 rooms, Dusit Princess Srinakarin Hotel, No. 905 Moo. 6, Srinakarin
Road, Pravet, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ __________ เรื่ อง__________________________________________________________________________________________________
Agenda No.



Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

 งดออกเสี ยง
Abstain

วาระที่ __________ เรื่ อง _________________________________________________________________________________________________
Agenda No.



Subject:

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 เห็นด้วย
Approve

 ไม่เห็นด้วย
Against

วาระที่ __________ เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No.



Subject: To approve the appointment of new directors.

(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.



(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows.

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the propose nominee as a whole.

 การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

 งดออกเสี ยง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบฉันทะ ถูกต้องบริ บูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true

ลงชื่อ ____________________________ ผูม้ อบฉันทะ
Signature

Proxy Grantor

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

ลงชื่อ ____________________________ ผูร้ ับมอบฉันทะ
Signature

Proxy Holder

