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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B) 

 เขยีนที ่     
 Written at 

 

                             วนัที ่         เดอืน           พ.ศ.   
                             Date         Month           Year 
 

   (1) ขา้พเจา้    สญัชาต ิ
            I/We Nationality 
           อยูบ่า้นเลขที่  
            Address  
 

 (2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ ธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย จ ากดั (มหาชน) (“ธนาคาร”)   
 being a shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”) 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั            เสยีง  ดงันี้ 
holding a total of shares and having the right to vote equal to votes, as follows: 

 หุน้สามญั    หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั              เสยีง  
 ordinary share  shares  and having the right to vote equal to   votes 
 

  (3) ขอมอบฉนัทะให ้  
 hereby appoint  

 1. ชื่อ       อายุ ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name        age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 2. ชื่อ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  หรือ 
Province Postal Code  or 

 3. ชื่อ อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที่  
Name age years, residing at No. 
ถนน ต าบล/แขวง อ าเภอ/เขต  
Road Tambol/Sub-district Amphur/District 
จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์  
Province      Postal Code  
 

คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่  22 
ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย จ ากดั (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขที่  44 ถนน
หลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 
22 on Tuesday, 19 April 2016, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan Road, 
Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 
 
 ผู้ท่ีมาประชมุด้วยตนเอง โปรดน าหนังสือฉบบัน้ีมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวนัประชุมด้วย 

Shareholders attending the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date. 
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(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครัง้น้ี ดงัน้ี 
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

วาระท่ี  1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2558 
Agenda Item 1 To certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 21 held on 10 April 2015 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี  2  รบัทราบรายงานผลการด าเนินกจิการของธนาคารในรอบปี 2558 
Agenda Item 2 To acknowledge the Bank's operating results for the year 2015 
 
วาระท่ี  3 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
Agenda Item 3 To consider and approve the statements of financial position and the statements of comprehensive income for the fiscal 

year ended 31 December 2015 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 และการจา่ยเงนิปนัผล 
Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit for the year 2015 and payment of dividend   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 

วาระท่ี  5 พจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559   
Agenda Item 5 To consider and approve directors’ remuneration for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี 6 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชสี าหรบัปี 2559 และก าหนดจ านวนเงนิคา่สอบบญัช ี
Agenda item 6 To appoint the auditor and determine the audit fee for the year 2016 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระท่ี  7 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda Item 7 To consider the election of directors to replace those due to retire by rotation 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1.    นายสุคนธ ์ กาญจนหตัถกิจ กรรมการอิสระ 

Mr. Sukont Kanjana-Huttakit Independent Director 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
2. นายจิตรพงษ์  กว้างสขุสถิตย ์ กรรมการ 

Mr. Chitrapongse Kwangsukstith  Director 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
3.  นางสาวเซรีน่า ตนั เหม่ ชเวน็ กรรมการ 

Ms. Serena  Tan Mei Shwen Director 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
วาระท่ี  8 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
Agenda Item 8 To consider the appointment of new directors 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

   การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชุดตามเสนอ/ appointment of all directors as proposed 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors 
1.    นายจกัรมณฑ ์ ผาสุกวนิช กรรมการและประธานกรรมการ 

Mr. Chakramon Phasukavanich Director and Chairman of the Board 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 

 
2. นายประเวช  องอาจสิทธิกลุ กรรมการ 

Mr. Pravej Ongartsittigul Director 
  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระท่ี 9 พจิารณาอนุมตัยิกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) ที่ยงัมไิด้ออกจ าหน่ายตามที่ไดร้บั
อนุมตัจิากทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่21 เมื่อวนัที ่10 เมษายน 2558 

Agenda Item 9 To consider and approve the cancellation of the unoffered portion of General Mandate Shares earlier approved by the 
AGM no. 21 held on 10 April 2015 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี 10 พจิารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของธนาคาร จ านวน 1,317,804,876.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 13,705,170,716.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จ านวน 12,387,365,839.50 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที่ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย จ านวน 
2,635,609,753 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

Agenda Item 10 To consider and approve the decrease in the Bank’s registered capital by THB 1,317,804,876.50, from THB 
13,705,170,716.00 to THB 12,387,365,839.50 by cancelling 2,635,609,753 unoffered registered shares with a par value of 
THB 0.50 per share 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี 11    พจิารณาอนุมตัแิกไ้ขหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองธนาคาร ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของธนาคาร 
Agenda Item 11 To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Bank to correspond with 

the decrease in registered capital 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระท่ี 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 12 Other matters (if any)  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดทีไ่มเ่ป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉันทะน้ีใหถ้อืว่าการลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกต้องและ

ไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้ 
The proxy holder’s vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be 
deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder. 
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(6) ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรอืระบุไว้ไม่ชดัเจนหรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณา
หรอืลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีร่ะบุไวข้า้งต้น รวมถงึกรณีที่มกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้้ รบัมอบ
ฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes 
resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of 
any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all 
respects. 

 
กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสยีงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสอืมอบฉันทะให้ถื อ

เสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as 

specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself / ourselves in all respects.                       
 
 
   ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูม้อบฉนัทะ/Proxy Grantor 
                                             (                                                                        ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
 
 ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                                             (                                                                        ) 
 

 ลงชื่อ/Signed                                                                    ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy Holder 
                              (                                                                        ) 
 

 
หมายเหตุ / Remarks 
 
1. ผูถ้อืหุน้ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รบัมอบฉันทะเพยีงรายเดยีวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได ้
 The shareholder appointing proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or 

individually and may not split the number of shares to several proxy holders for splitting votes. 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรอืเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณีทีม่วีาระทีจ่ะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระทีร่ะบุไวข้า้งต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิม่เตมิไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ

แบบ ข. ตามแนบ 
 If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy 

Form B. shall be used. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Supplement to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้อืหุน้ของธนาคาร ซีไอเอม็บี ไทย  จ ากดั (มหาชน) 
The appointment of a proxy holder by the shareholder of CIMB Thai Bank Public Company Limited  
ในการประชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 22 ในวนัองัคารที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งออดทิอเรยีม ชัน้ 9 ธนาคาร ซไีอเอม็บ ีไทย 

จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที ่44 ถนนหลงัสวน แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร หรอืทีจ่ะพงึเลื่อนไป ในวนั เวลา และสถานทีอ่ื่นดว้ย 
 Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 

No. 22 on Tuesday, 19 April 2016, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9th Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan 
Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place. 

 
-------------------------------------------------------------- 

 
วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
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วาระที ่ เรื่อง    
Agenda Item Subject: 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธพิจิารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่หน็สมควร 
 (a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows: 

  เหน็ดว้ย/Approve    ไมเ่หน็ดว้ย/Disapprove   งดออกเสยีง/Abstain 
 
วาระที ่ เรื่อง        เลอืกตัง้กรรมการ (ต่อ)  
Agenda Item Subject:   To consider electing directors (continued) 

ชื่อกรรมการ    
Name of director 
  เหน็ดว้ย  เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    งดออกเสยีง  เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 
ชื่อกรรมการ    
Name of director 
  เหน็ดว้ย  เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    งดออกเสยีง  เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 
ชื่อกรรมการ    
Name of director 
  เหน็ดว้ย  เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    งดออกเสยีง  เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 
ชื่อกรรมการ    
Name of director 
  เหน็ดว้ย  เสยีง     ไมเ่หน็ดว้ย  เสยีง    งดออกเสยีง  เสยีง 

Approve Votes Disapprove Votes  Abstain  Votes 
 
 


