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 (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
                                                                                                                                                 (Duty Stamp Baht 20) 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy (Form B.)  

 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้                                         เขียนที่ ………………………………………………… 
Shareholders’ Registration No. Written at 

                                วนัที่ ………….. เดือน ………………. พ.ศ. ……….... 
                                 Date   Month   Year 
 

(1) ขา้พเจา้ ........................................................................................................................................อาย ุ................ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี.................................                                                                                                                        
            I/We         age        years, residing at 

ถนน…………………………………………. ต าบล/แขวง .............................................................. อ าเภอ/เขต .............................................................................  
Road                                Tambol/Khwaeng        Amphur/Khet                   

จงัหวดั ……………………………….…….. รหสัไปรษณีย ์………………..…………….…………… 
Province               Postal Code  
 
(2) เป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

being a shareholder of Rhom Bho Public Company Limited (the “Company”) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม............................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...................................... เสยีง  ดงันี ้
holding the total amount of         shares  and have the right to vote equal to                                     votes as follows: 

 หุน้สามญั ................................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................ เสียง  
 ordinary share           shares  and have the right to vote equal to                                     votes  

 หุน้บรุิมสิทธิ..............................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั................................................. เสียง 
 preferred share                           shares  and have the right to vote equal to                                     votes  

 
(3)  ขอมอบฉันทะให ้(ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได ้โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท  ปรากฏตามเอกสาร

แนบ 4) 
 Hereby appoint (May grant proxy to the Company’s Independent Director of which details as shown in Enclosure 4 
 

(1) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่...................................................                                                                                                                                                  
                  Name                                   age                 years, residing at 
ถนน......................................................... ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย.์.........................................................หรือ 
Province     Postal Code                                   or 

(2) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่.................................................
  Name                   age                 years, residing at 

ถนน.........................................................ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ........................................................ 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์........................................................หรือ 
Province     Postal Code                                   or 

(3) ชื่อ ................................................................................................... อาย ุ................ ปี อยู่บา้นเลขที่ ...............................................                                                                                                                       
  Name                                    age                  years, residing at 

ถนน.........................................................ต าบล/แขวง ............................................................ อ าเภอ/เขต ......................................................... 
Road     Tambol/Khwaeng                   Amphur/Khet                   
จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์....................................................... 
Province     Postal Code                                
   
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหัสบดี
ท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุบริษัท เลขท่ี 53 ถนนสคุนธสวสัด์ิ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือ ท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอื่นดว้ย 

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on Thursday, 
29 April 2021 at 09.00 o’clock at the company meeting room no.53 Sukhonthasawat Road, Ladprao, Bangkok, 10230 or such other date, time and 
place as the meeting may be adjourned. 
 
(4)     ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 I/We hereby authorize the proxy to cast the vote on my/our behalf at this meeting as follows: 
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ระเบียบวาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  □  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                                                           Approve                                 Disapprove                           Abstain    
   

ระเบียบวาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
Agenda Item 2
  

To acknowledge the Company’s business operation for the fiscal year 2020 

 
ระเบียบวาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
Agenda Item 3 To consider and approve the annual financial statements of the Company ended on 31 December 2020 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                  Approve                                 Disapprove                          Abstain   
 

ระเบียบวาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากงบการเงินของบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิ
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  และพิจารณางดการจ่ายเงินปันผล 

Agenda Item 4 To consider and approve the non-appropriation of legal reserve as the financial statements of the Company 
sustained a net loss in the fiscal year ended December 31, 2020 and no dividend payment. 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain 

               
ระเบียบวาระที ่5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 

ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
Agenda Item 5 To consider and approve the deducing of the Company’s registered capital and to approve the amendment 

to Article 4 of the Company’s Memorandum to reflect the reducing of the Company’s registered capital. 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                    Approve                                 Disapprove                          Abstain 
  

ระเบียบวาระที ่6 พิจารณาอนุมัติกรรมการ/กรรมการอิสระแทนกรรมการ/กรรมการอิสระที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระ  

Agenda Item 6 To consider and approve the election of directors replacing those retiring. 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
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การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
The appointment of certain directors as follows: 
 

                                          1. นายสุวิช ล ่าซ า 
                                                Mr. Suvit Lamsam                              

 □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
         Approve                                   Disapprove                          Abstain 
   

                                                  2. นายเด่นดนัย หุตะจูฑะ           
     Mr. Dendanai Hutajuta                  
 □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
         Approve                                  Disapprove                           Abstain 
 
3.  นายศศิพงษ ์ป่ินแก้ว               
     Mr. Sasipong Pinkaew                     
 □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                             Approve                                  Disapprove                           Abstain 
 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
Agenda Item 7 To consider and approve the remuneration of the Company’s Directors for the year 2021 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
   (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                Disapprove                           Abstain 

 
ระเบียบวาระที ่8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
Agenda Item 8  To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and the determination of audit fees for 

the year 2021 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:  
   □ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain  

 
ระเบียบวาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda Item 9 Other matters, (if any) 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
     (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                Approve                                 Disapprove                          Abstain 

 
 (5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถ้ือหุน้ 
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a 
shareholder.  

 
(6)  ในกรณีที่ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบไุวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/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 my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แต่กรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถ้ือเสมือน
ว่าขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy 
form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.  

 
 

 
ลงนาม/Signed ………………………………………….. ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

                                        ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 

ลงนาม/Signed …………………………………………. ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
                               ( .......................................................... ) 
 
 
หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผูถ้ือหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 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 many proxies for splitting votes.  
2. ในกรณีที่มีระเบียบวาระทีต่อ้งพิจารณาในการประชมุมากกว่าที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแบบ 
In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the 
Supplemental Proxy Form B as enclosed.  



 
เอกสารแนบ 10 

                                                                                                                                                                Enclosure 10 

5 
 

 
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 

Supplemental Proxy (Form B.) 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุน้ของ บริษัท ร่มโพธิ์ พร็อพเพอรต์ี ้จ ากัด (มหาชน)   
The proxy is granted by a shareholder of Rhom Bho Public Company Limited 

  
ในการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอ้งประชุมบริษัท เลขที่ 53 ถนนสุคนธ

สวสัดิ์ แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพรา้ว กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นดว้ย 
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on Thursday, 29 April 2021 at 09.00 o’clock at the company 

meeting room no.53 Sukhonthasawat Road, Ladprao, Bangkok 10230 or such other date, time and place as the meeting may be 
adjourned.  

     
  
ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item......... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain   

  
ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item......... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวาระที.่.... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item......... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวาระที.่..... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item........ …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 

 
ระเบียบวาระที.่... …………………………………………………………………………………………………………………... 
Agenda Item....... …………………………………………………………………………………………………………………... 

□  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

□  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี ้
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
                 Approve                              Disapprove                          Abstain 
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ระเบียบวาระที.่....... พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ) 

Agenda Item......... To consider and approve the appointment of directors (Continued) 
    

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 

                                                                      Approve                                       Disapprove                          Abstain 
   

ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                       Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                      Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                       Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                       Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                      Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                      Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เหน็ดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                      Disapprove                           Abstain   
 
ชื่อกรรมการ ................................................................................................................. 
Name of Director 
□ เห็นดว้ย       □ ไม่เห็นดว้ย  □ งดออกเสียง 
     Approve                                      Disapprove                           Abstain   

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

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
 ( ............................................................ ) 

 
ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 

 ( ............................................................ ) 
 

ลงนาม/Signed ............................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
( ............................................................ ) 


