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Annex 9 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy (Form A) 

 
 เขียนที                                                     
 Written at               
 วนัที เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 

(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                         ซอย     
 I/We     Nationality                 Residing/Located at no.   Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 (2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง ดงันี  
holding the total number of                                    shares     and having the rights to vote equal to                              votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง 
       ordinary share              shares     and having the rights to vote equal to   votes  

 
() ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ โดยมีรายละเอียดตามทีแนบมากบัหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี ) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s independent directors of which 

details are attached with this proxy form) 
 

   1. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี  อยูบ้่านเลขที      
            Name   Age             years  Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์           
            Province                                Postal Code                             

             หรือ/Or 
    2. ชือ                                                           อาย ุ                   ปี  อยูบ้่านเลขที      

 Name       Age             years  Residing/Located at no. 
 ถนน                                       ตําบล/แขวง          อําเภอ/เขต    
 Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์         
 Province                                Postal Code                             
หรือ/Or 

  3. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี  อยูบ้่านเลขที      
Name                                              Age             years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตาํบล/แขวง                          อําเภอ/เขต                 
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                 
                   
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  
ในวนัศกุร์ที 12 มิถนุายน พ.ศ.  เวลา . น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2015 to be held on Friday, June 12, 2015, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Grand Millennium 
Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit Road 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 
may be held.  

กรุณาทําเครืองหมาย  ใน   ที
เลอืก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 
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กิจการใดทีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                
 
 
ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

                                                                                    (……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
                                                                                    (……………………………………….) 

 
ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 

                                                                                    (……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

 
หมายเหตุ/Remark 
 

ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

B-1





B-1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 
 เขียนที                                                     
 Written at               
 วนัที เดือน         พ.ศ.  
 Date            Month                       Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                         ซอย     
 I/We     Nationality                Residing/Located at no.  Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง ดงันี  
holding the total number of                                    shares     and having the rights to vote equal to                          votes as follows: 
  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง 
       ordinary share              shares     and having the rights to vote equal to                         votes  

 
() ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ โดยมีรายละเอียดตามทีแนบมากบัหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี ) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s independent directors of which 

details are attached with this proxy form) 
 

   1. ชือ                                                                 อาย ุ                  ปี   อยูบ้่านเลขที      
            Name   Age             years  Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์           
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 

    2. ชือ                                                                 อาย ุ                  ปี  อยูบ้่านเลขที      
Name                                              Age            years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                    
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 หรือ/Or 

  3. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี  อยูบ้่านเลขที      
Name                                              Age             years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตาํบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                    
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี           
ในวนัศกุร์ที  มิถนุายน พ.ศ.  เวลา . น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที  ถนนสขุุมวิท  (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 2015 to be held on Friday, June 12, 2015, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Grand Millennium 
Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit Road 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 
may be held.  

กรุณาทําเครืองหมาย  ใน   ที
เลอืก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี ดงันี  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี  
Agenda No. 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

          appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
         เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 

      Approve              Disapprove            Abstain 
วาระที  รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท และอนุมัตงิบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุด

วันที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
Agenda No. 2 To acknowledge the annual report and the Company’s operating results, and approve the audited financial 

statements for the fiscal year ended February 20, 2015 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  
           appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวันที  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

Agenda No. 3 To acknowledge the payment of interim dividend and approve declaration of final dividend payment for the 
fiscal year ended February 20, 2015 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 
     Approve          votes             Disapprove                    votes         Abstain                       votes 

วาระที 4 แต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี 
Agenda No. 4 To appoint auditor and determine audit fee 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

          appropriate.  
    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                            Approve                            Disapprove                                          Abstain 
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วาระที  อนุมัตกิารเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  ของบริษัท  
Agenda No.  To approve changing the accounting period and amendment of Article 37 of the Articles of Association of the 

Company 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                                      Approve                            Disapprove                                          Abstain 

วาระที   เลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและแต่งตั งกรรมการใหม่ 
Agenda No. 6 To elect directors to replace those retiring by rotation and appoint a new director 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  การเลอืกตั งกรรมการทั งสีท่านทีได้รับการเสนอชือในการประชุมครั งนี  
       Vote for four nominated candidates 

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                                                      Approve       Disapprove       Abstain 

 การเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       Vote for an individual candidate 

1. นางสาวกณัณิกา เกื อศริิกุล 
       Miss Kannika Kursirikul 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve              Disapprove                           Abstain 

2. นางจิราพร คงเจริญวานิช 
       Mrs. Jiraporn Kongcharoenwanich 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
              Approve  Disapprove                           Abstain 

3. นายเดช บลุสขุ 
       Mr. Dej Bulsuk 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
             Approve  Disapprove            Abstain 

. นายคูนิโอะ คาวามูระ 
       Mr. Kunio Kawamura 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
    Approve              Disapprove                           Abstain 
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วาระที 7  อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda No. 7 To approve remuneration of directors 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 

appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
         เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                   Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที  พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.  Other businesses (if any) 

(1)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั นไม่ถกูต้อง 
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

 (2) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 
 

กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                
ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
1.  ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3.  ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ 
มอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form B provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ในวนัศุกร์ที  มิถุนายน พ.ศ.  เวลา . น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์  
มิลเลนเนียม สขุุมวิท เลขที  ถนนสขุุมวิท  (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพึงเลือนไปในวนัเวลา และ
สถานทีอืนด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015 to be held on Friday, June 12, 2015, at 10.00 a.m. at the 
Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit Road 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

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

 
 วาระที                    เรือง             

Agenda No.                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
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 วาระที                    เรือง             

Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate. 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที                    เรือง เลือกตั งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
ชือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 
 เห็นด้วย          ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 เขียนที                                                     
 Written at               
 วนัที เดือน         พ.ศ.  
 Date            Month                      Year 
 
(1) ข้าพเจ้า    สญัชาติ                  อยูเ่ลขที                         ซอย     
 I/We     Nationality                 Residing/Located at no.   Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 
 

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)        
As the custodian of  

 ซึงเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจํานวนทั งสิ นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง ดงันี  
holding the total number of                                    shares     and having the rights to vote equal to                            votes as follows: 
  หุ้นสามญั                หุ้น         ออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสยีง 
       ordinary share              shares     and having the rights to vote equal to   votes  

 
() ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระ โดยมีรายละเอียดตามทีแนบมากบัหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันี ) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s independent directors of which 

details are attached with this proxy form) 
 

   1. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที      
            Name   Age             years Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ/เขต    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์           
            Province                                Postal Code                             
            หรือ/Or 

    2. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที      
          Name                                              Age             years Residing/located at no. 
 ถนน                                       ตาํบล/แขวง                         อําเภอ/เขต    
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 หรือ/Or 

  3. ชือ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที      
Name                                              Age             years Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตาํบล/แขวง          อําเภอ/เขต    
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  
ในวนัศกุร์ที  มิถนุายน พ.ศ.  เวลา . น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที  ถนนสขุุมวิท  (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนั เวลา และสถานทีอืนด้วย 
anyone of these persons as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the Year 1 to be held on Friday, June 1, 2015, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Grand Millennium 
Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit Road 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 
may be held.  

กรุณาทําเครืองหมาย  ใน   ที
เลอืก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั งนี  ดงันี  
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั งหมดทีถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
         หุ้นสามัญ                หุ้น         และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้    เสยีง 

            ordinary share              shares     and having the rights to vote equal to   votes  
รวมสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั งหมด  เสยีง 
Total rights to vote equal to    votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั งนี ดงันี  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี   
Agenda No. 1  To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

          appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 
             Approve          votes             Disapprove                     votes         Abstain          votes 

วาระที   รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัท และอนุมัตงิบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุด
วันที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ทีผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

Agenda No. 2  To acknowledge the annual report and the Company’s operating results, and approve the audited financial 
statements for the fiscal year ended February 20, 2015 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  
          appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 
                        Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain           votes  

วาระที   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุดวันที  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 

Agenda No. 3  To acknowledge the payment of interim dividend and approve declaration of final dividend payment for the 
fiscal year ended February 20, 2015 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems 
appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 
                        Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain           votes  
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วาระที 4 แต่งตั งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชี  
Agenda No. 4 To appoint auditor and determine audit fee 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

                         appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นด้วย          เสยีง       ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 

                        Approve          votes           Disapprove                    votes         Abstain        votes 

วาระที   อนุมัตกิารเปลียนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี และแก้ไขข้อบังคับ ข้อ  ของบริษัท 
Agenda No. 5  To approve changing the accounting period and amendment of Article 37 of the Articles of Association of the 

Company 
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  
          appropriate.  

    ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
                                      Approve                            Disapprove                                          Abstain 

วาระที   เลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระและแต่งตั งกรรมการใหม่ 
Agenda No. 6  To elect directors to replace those retiring by rotation and appoint a new director 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

          appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 การเลอืกตั งกรรมการทั งสีท่านทีได้รับการเสนอชือในการประชมุครั งนี  
      Vote for four nominated candidates 

          เห็นด้วย        _ เสยีง   ไม่เห็นด้วย     เสยีง  งดออกเสียง            เสยีง 
                               Approve           votes      Disapprove     votes  Abstain                            votes  

 การเลอืกตั งกรรมการเป็นรายบุคคล 
      Vote for an individual candidate 

1. นางสาวกณัณิกา เกื อศริิกุล 
       Miss Kannika Kursirikul 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
   Approve               Disapprove                           Abstain 

2. นางจิราพร คงเจริญวานิช 
       Mrs. Jiraporn Kongcharoenwanich 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
              Approve  Disapprove                           Abstain 

3. นายเดช บลุสขุ 
       Mr. Dej Bulsuk 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
              Approve  Disapprove            Abstain 
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. นายคูนิโอะ คาวามูระ 
       Mr. Kunio Kawamura 

   เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสยีง 
              Approve  Disapprove            Abstain 

วาระที 7  อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda No. 7  To approve remuneration of directors 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
      The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems  

          appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นด้วย          เสยีง       ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง            เสยีง 
                             Approve                         votes           Disapprove     votes         Abstain           votes  

วาระที 8 พจิารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) 
Agenda No. 8 Other businesses (if any) 
 
(1)  การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดทีไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะนี ให้ถือว่าการลงคะแนนเสยีงนั นไม่ถกูต้อง

และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(2) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากเรืองทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด  
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 
 
กิจการใดทีผู้รับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 

ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our 

voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงชือ/Signed ……………………………………………ผู้รับมอบฉนัทะ/Proxy 
(……………………………………….)                              

หมายเหตุ/Remark 
 
1. หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี  ใช้เฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านั น 
 This Proxy Form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a 

custodian in Thailand to be a share depository and keeper. 
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2. หลกัฐานทีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy Form are: 

(1) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นให้ คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf 
(2) หนงัสอืยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธรุกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a Custodian. 
3. ผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้น

ให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 

cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 
4. วาระเลอืกตั งกรรมการสามารถเลอืกตั งกรรมการทั งชดุหรือเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล 

In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 
5. ในกรณีทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระทีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือ 

มอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form C provided. 
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ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ออิอน ธนสนิทรัพย์ (ไทยแลนด์) จาํกดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  ในวนัศุกร์ที  มิถนุายน พ.ศ.  เวลา . น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์   
มิลเลนเนียม สขุมุวิท เลขที  ถนนสขุมุวิท  (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือทีจะพงึเลือนไปในวนัเวลา และสถานที  
อืนด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2015 to be held on Friday, June 12, 2015, at 10.00 a.m. at the 
Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit Road 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

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

 
 วาระที                    เรือง             

Agenda No.                  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain              votes 
 

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve         votes                      Disapprove                    votes         Abstain              votes 
  

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes              Disapprove                     votes         Abstain              votes 
 

 วาระที                    เรือง             
Agenda No.  Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
   เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
        Approve         votes                      Disapprove                     votes         Abstain              votes 
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 วาระที                    เรือง             

Agenda No.  Re : 
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.  
 ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain              votes 

 วาระที                    เรือง เลือกตั งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
      Approve          votes              Disapprove                     votes         Abstain              votes 
 
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
      Approve          votes             Disapprove    votes                         Abstain              votes 
 
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes             Disapprove     votes         Abstain              votes 
  
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain              votes 
 
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes             Disapprove                     votes         Abstain              votes 
 
ชือกรรมการ        ___________________  
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes             Disapprove                    votes         Abstain              votes 
 
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes             Disapprove                    votes         Abstain              votes 
  
ชือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นด้วย          เสยีง          ไม่เห็นด้วย     เสยีง    งดออกเสียง              เสยีง 
       Approve          votes              Disapprove                    votes         Abstain              votes 
 
 






