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เลขทะเบียนผูถื้อหุน้    (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
Shareholders’ Registration No.   (Duty Stamp 20฿) 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./Proxy Form C 
(แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหคั้สโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้/ 

For Foreign Shareholder Appointing Custodian in Thailand) 
 

เขียนที่/Written at      
วนัที่/Date    เดือน/Month    พ.ศ./B.E. 2565 

 
(1) ขา้พเจา้     สญัชาติ   
 I/We    Nationality 
 อยูบ่า้นเลขที่    ถนน    ต  าบล/แขวง     
 Residing at  Road  Sub-district 
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   
 District  Province  Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั (ผูถื้อหุน้)    
 As a custodian for (Shareholders’ name) 

ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ  ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited 
โดยถือหุน้จ  านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง ดงันี ้
Holding a total amount of   shares and have a right to vote equal to     votes as follows: 
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
ordinary share   shares  and have the right to vote equal to   votes  
 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั   เสียง 
preference share   shares and have the right to vote equal to   votes 
   

(2) ขอมอบฉันทะให ้(ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามสิ่งที่สง่มาดว้ย 5) 
hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Attachment 5) 
 

  (1) ชื่อ    อาย ุ   ปี 
Name    Age   Years 

 อยูบ่า้นเลขที่    ถนน    ต  าบล/แขวง     
 Residing at  Road  Sub-district 
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
 District  Province  Postal Code  or 
 

  (2) ชื่อ    อาย ุ   ปี 
Name    Age   Years 

 อยูบ่า้นเลขที่    ถนน    ต  าบล/แขวง     
 Residing at  Road  Sub-district 
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรอื 
 District  Province  Postal Code  or 
 

  (3) ชื่อ    อาย ุ   ปี 
Name    Age   Years 

 อยูบ่า้นเลขที่    ถนน    ต  าบล/แขวง     
 Residing at  Road  Sub-district 
 อ าเภอ/เขต    จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์    
 District  Province  Postal Code  .
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คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ใน
วนัที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) หรอืที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา รูปแบบและสถานที่อื่นดว้ย 
Only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held 
on 1 April 2022 as from 10.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) or such other date, time, method and place should the meeting be 
postponed. 
 
(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 authorize my/our proxy to vote by using all shares held with voting rights 
 
 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 partially authorize my/our proxy to vote as follow: 

 หุน้สามญั   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
ordinary share  shares and have the right to vote  votes  

 หุน้บรุมิสิทธิ   หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั    เสียง 
preference share  shares and have the right to vote  votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด    เสียง 
total voting rights are           votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที่ 1 เรือ่ง พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
 Agenda 1 Subject: To Certify the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders  
 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 วาระที่ 2 เรือ่ง พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ ประจ าปี 2564 
 Agenda 2 Subject: To Acknowledge the Company’s Operating Result for the year 2021 
 

วาระนีว้าระนีเ้ป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จงึไมต่อ้งมีการออกเสียงลงคะแนน 
This agenda is for acknowledgement, voting is not required. 

 
 วาระที่ 3 เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2564 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 
 Agenda 3 Subject: To Consider and Approve the Company’s Financial Statements for the Year 2021 ended 31 

December 2021 
 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 วาระที่ 4 เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิและการจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2564 
 Agenda 4 Subject: To Consider and Approve the Allocation of Net Profit and Dividend Payment for the Year 2021 
 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 วาระที่ 5 เรือ่ง พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2565  
 Agenda 5 Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace of Those Who will Retire 

by Rotation in 2022 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 

    การเลือกตัง้กรรมการทัง้หมดซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ชดุ 
          Election of those retired directors  

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

     การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
          Election of certain director: 

1. นายฤทธิรงค ์ บญุมีโชติ  Mr. Rittirong Boonmechote 
 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
2. นายชาน ช ูชง Mr. Chan Shue Chung 
 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
3. นายบรรลือศกัร  โสรจัจกิจ Mr. Bunluesak Sorajjakit 
 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง  เสียง 

Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
 
 วาระที่ 6  เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 Agenda 6 Subject: To Consider and Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2022 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 วาระที่ 7  เรือ่ง พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2565 
 Agenda 7 Subject: To Consider and Approve the Appointment of the Auditors and Fix the Audit Fee for the Year 

2022 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 
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 วาระที่ 8  เรือ่ง พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ที่ 5 
 Agenda 8 Subject: To Consider and Approve the Amendment of the Company’s Article of Association, Article 5 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

 
 วาระที่ 9 เรือ่ง พิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 Agenda 9 Subject:  Other matters (if any) 
 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย   เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย   เสียง  งดออกเสียง   เสียง 
Approve votes Disapprove votes Abstain votes 

  
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบไุวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและ

ไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my 

voting in term of a shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

 In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify 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. 

 
กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ เวน้แตก่รณีทีผู่ร้บัมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ ใหถื้อเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 
Any actions performed by the proxy in the meeting, except for the case where the proxy does not vote in accordance with the proxy form, 
shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 

ลงช่ือ/Signed    ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(      ) 

 
ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(      ) 
 

ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(      ) 

 
ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(      ) 
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หมายเหต/ุRemarks 
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีที่ผูถื้อหุน้ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ใน 

ประเทศไทยเป็นผูฝ้ากและดแูลหุน้เทา่นัน้ 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.  

2.  หลกัฐานที่ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:  
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน  

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.  
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)  

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.  
3. ผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 
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 may proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรอืเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.  

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแนบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental 
proxy form C.  
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Annex to the Proxy Form C. 

 
 การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษัิท ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 
 The proxy is granted by a shareholder of Thai Union Feedmill Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) หรอืที่จะพึงเลื่อนไปใน
วนั เวลา รูปแบบ และสถานที่อื่นดว้ย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 1 April 2022 as from 10.00 hrs. via electronic media (e-Meeting) 
or such other date, time, method and place should the meeting be postponed. 

 
วาระที่    เรือ่ง     
Agenda    Subject:    

 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 

   
วาระที่    เรือ่ง     
Agenda    Subject:    

 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 

 
วาระที่    เรือ่ง     
Agenda    Subject:    

 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 

 
วาระที่    เรือ่ง     
Agenda    Subject:    

 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
   Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้
   Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
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วาระที่    เรือ่ง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
Agenda    Subject: To Consider and Approve the Appointment of Directors (continue) 

 
ชื่อกรรมการ     
Name of director 
 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
 
ชื่อกรรมการ     
Name of director 
 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
 
ชื่อกรรมการ     
Name of director 
 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
 
ชื่อกรรมการ     
Name of director 
 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
 
ชื่อกรรมการ     
Name of director 
 เห็นดว้ย    เสียง  ไมเ่ห็นดว้ย    เสียง  งดออกเสียง    เสียง 
      Approve         votes Disapprove votes       Abstain votes 
 

 
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจ าตอ่หนงัสือมอบฉันทะถกูตอ้งบรบิรูณแ์ละเป็นความจรงิทกุประการ 
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed    ผูม้อบฉันทะ/Grantor 
(      ) 

 
ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(      ) 
 

ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 
(      ) 

 
ลงช่ือ/Signed    ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy 

(      ) 


