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Annex 8 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy (Form A) 
 
 เขียนที่                                                     
 Written at               

 วนัที ่ เดือน         พ.ศ.          
 Date          Month                      Year 
 

(1) ข้าพเจ้า                   สญัชาต ิ                       อยูเ่ลขที่                           ซอย              
 I/We Nationality   Residing/Located at no.   Soi 

 ถนน                  ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั              
 Road                Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet                    Province 

 รหสัไปรษณีย์              
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั             เสียง ดงันี ้
holding the total number of                                    shares   and having the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุ้นสามญั                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั               เสียง 
        ordinary share shares   and having the rights to vote equal to          votes  

 
(3) ขอมอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งผู้ซึง่มีรายละเอียดตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors): 

 
   1. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         
            Name   Age             years Residing at no. 

            ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
            Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
            Province                               Postal Code                             

 หรือ/Or 
    2. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

 Name       Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
 Province                               Postal Code                             

หรือ/Or 
   3.ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

Name                                                  Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   

                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
                                                                          Province                               Postal Code                 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ในวนัศกุร์ที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขที่ 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 2018 to be held on Friday, June 22, 2018, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Pullman Bangkok Grande 

Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 

may be held.  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน   ที่เลือก 
Please mark  at  to indicate 

your intention. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชมุให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in the Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                
 
 
ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

 
หมายเหต/ุRemark 

ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้  
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot split 

his/her votes to different proxies to vote separately. 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 
 เขียนที่                                                     
 Written at               

 วนัที ่ เดือน         พ.ศ.          
 Date          Month                      Year 
 

(1) ข้าพเจ้า                   สญัชาต ิ                       อยูเ่ลขที่                           ซอย              
 I/We Nationality   Residing/Located at no.   Soi 

 ถนน                  ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั              
 Road                Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet                    Province 

 รหสัไปรษณีย์              
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั             เสียง ดงันี ้
holding the total number of                                    shares   and having the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุ้นสามญั                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั               เสียง 
        ordinary share shares   and having the rights to vote equal to          votes  

 
(3) ขอมอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งผู้ซึง่มีรายละเอียดตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors): 

 
   1. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         
            Name   Age             years Residing at no. 

            ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
            Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
            Province                               Postal Code                             

 หรือ/Or 
    2. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

 Name       Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
 Province                               Postal Code                             

หรือ/Or 
   3.ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

Name                                                  Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   

                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
                                                                          Province                               Postal Code                 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ในวนัศกุร์ที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขที่ 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 2018 to be held on Friday, June 22, 2018, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Pullman Bangkok Grande 

Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 

may be held.  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน   ที่เลือก 
Please mark  at  to indicate 

your intention. 
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
Agenda No. 1  To acknowledge the annual report and the Company’s operating results in the fiscal year ended February 28, 2018 

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
Agenda No. 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2018 

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

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

       เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain 

วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

Agenda No. 3 To acknowledge the payment of interim dividend and approve final dividend payment for the fiscal year ended 

February 28, 2018 

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

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

       เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain 

วาระที่ 4 แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
Agenda No. 4 To appoint auditors and determine audit fee for the fiscal year ended February 28, 2019 

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

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

       เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain 

วาระที่ 5 อนุมัติการแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31 ของข้อบังคับของบริษัท 
Agenda No. 5 To approve amendment of Articles 24, 25 and 31 of the Articles of Association of the Company 

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

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

       เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain 
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วาระที่ 6  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่งตัง้กรรมการใหม่ และลดจ านวนกรรมการ 
Agenda No. 6 To elect directors to replace those retiring by rotation, appoint new directors and reduce number of directors 

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

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

 การเลือกตัง้และการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชมุครัง้นี ้และการลดจ านวนกรรมการ 
  Election and appointment of 4 nominated candidates and reducing number of directors 

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

 การเลือกตัง้และการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Election and appointment of each individual candidate 

1. การเลือกตัง้นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ  
  Election of Miss Kannika Kursirikul 

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

2. การเลือกตัง้นายเคนจิ ฮะยะชิ 
  Election of Mr. Kenji Hayashi 

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

3. การแตง่ตัง้นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ 
 Appointment of Miss Suriporn Thammawatid 

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

4. การแตง่ตัง้ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ 
 Appointment of Dr. Mongkon Laoworapong 

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

 การลดจ านวนกรรมการ 
  Reducing number of directors  

         เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
       Approve               Disapprove               Abstain 

วาระที่ 7  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
Agenda No. 7 To approve remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2019 

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

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

       เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain  
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วาระที่ 8  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda No. 8 To approve issuing and offering of debentures 

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

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

       เหน็ด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
     Approve               Disapprove               Abstain 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 9 Other business (if any) 

(1)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง  
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 

and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder. 

 (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

                                                
ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น  
ให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot 

split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  วาระเลือกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the Agenda for the election and appointment of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน 

กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 to be held on Friday, June 22, 2018, at 10.00 a.m. at the 

Grand Ballroom, Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or 

such other date, time and place as the Meeting may be held. 

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

 
 วาระที่         เร่ือง                                                    

Agenda No.      Re : 

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

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

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 
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  วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
 วาระที่         เร่ือง เลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมการ (ต่อ) 

Agenda No.      Re : To elect and appoint directors (Continued) 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

  

ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

   เห็นด้วย               ไมเ่ห็นด้วย               งดออกเสียง 
    Approve               Disapprove               Abstain 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 
 เขียนที่                                                     
 Written at               

 วนัที ่ เดือน         พ.ศ.          
 Date          Month                      Year 
 

(1) ข้าพเจ้า                   สญัชาต ิ                       อยูเ่ลขที่                           ซอย              
 I/We Nationality   Residing/Located at no.   Soi 

 ถนน                  ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                      จงัหวดั              
 Road                Tambol/Kwaeng               Amphur/Khet                    Province 

 รหสัไปรษณีย์              
 Postal Code 

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นคสัโตเดียน (Custodian)                                           
As the custodian of  

 ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั             เสียง ดงันี ้
holding the total number of                                    shares   and having the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุ้นสามญั                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั               เสียง 
        ordinary share shares   and having the rights to vote equal to          votes  

 
(2) ขอมอบฉันทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งผู้ซึง่มีรายละเอียดตามที่ระบดุ้านลา่งนี ้(สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้) 
 Hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company’s Independent Directors): 

 
   1. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         
            Name   Age             years Residing at no. 

            ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
            Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

            จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
            Province                               Postal Code                             

 หรือ/Or 
    2. ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

 Name       Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 

 จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
 Province                               Postal Code                             

หรือ/Or 
   3.ชื่อ                                                                 อาย ุ                   ปี อยูบ้่านเลขที ่         

Name                                                  Age             years Residing at no. 

 ถนน                                       ต าบล/แขวง             อ าเภอ/เขต           
 Road                                    Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   

                                                                          จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์             
                                                                          Province                               Postal Code                 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ในวนัศกุร์ที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน กรุงเทพ แกรนด์ สขุุมวิท เลขที่ 30 ถนนสขุุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
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 2018 to be held on Friday, June 22, 2018, at 10.00 a.m. at the Grand Ballroom, Pullman Bangkok Grande 

Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting 

may be held.  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ใน   ที่เลือก 
Please mark  at  to indicate 

your intention. 
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
I/We grant my/our proxy to attend the Meeting and cast votes as follows: 

 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 

 มอบฉันทะบางสว่น คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  

  หุ้นสามญั                  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้                  เสียง 
   ordinary share             shares and having the rights to vote equal to              votes 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด             เสียง 
Total rights to vote equal to               votes 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In the Meeting, I/we grant the proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  
Agenda No. 1  To acknowledge the annual report and the Company’s operating results in the fiscal year ended February 28, 2018 

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 
 This agenda is for acknowledgement. Resolution is not required. 

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงนิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
Agenda No. 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended February 28, 2018 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 

วาระที่ 3  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 

Agenda No. 3 To acknowledge the payment of interim dividend and approve final dividend payment for the fiscal year ended 

February 28, 2018 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 
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วาระที่ 4 แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
Agenda No. 4 To appoint auditors and determine audit fee for the fiscal year ended February 28, 2019 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 

วาระที่ 5 อนุมัติการแก้ไขข้อ 24, 25 และ 31 ของข้อบังคบัของบริษัท 
Agenda No. 5 To approve amendment of Articles 24, 25 and 31 of the Articles of Association of the Company 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่หน็ด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 

วาระที่ 6  เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่งตัง้กรรมการใหม่ และลดจ านวนกรรมการ 
Agenda No. 6 To elect directors to replace those retiring by rotation, appoint new directors and reduce number of directors 

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

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

 การเลือกตัง้และการแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่นที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชมุครัง้นี ้และการลดจ านวนกรรมการ 
  Election and appointment of 4 nominated candidates and reducing number of directors 

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes 

 การเลือกตัง้และการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
  Election and appointment of each individual candidate 

1. การเลือกตัง้นางสาวกณัณิกา เกือ้ศิริกลุ  
  Election of Miss Kannika Kursirikul 

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes 

2. การเลือกตัง้นายเคนจิ ฮะยะชิ 
 Election of Mr. Kenji Hayashi 

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes 

3. การแตง่ตัง้นางสาวสริุพร ธรรมวาทิตย์ 
 Appointment of Miss Suriporn Thammawatid 

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes  
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4. การแตง่ตัง้ดร. มงคล เหลา่วรพงศ์ 
 Appointment of Dr. Mongkon Laoworapong 

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes 

 การลดจ านวนกรรมการ 
  Reducing number of directors  

         เห็นด้วย ___________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย _____________  เสียง  งดออกเสียง _____________เสียง 
       Approve       votes   Disapprove        votes   Abstain          votes 

วาระที่ 7  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
Agenda No. 7 To approve remuneration of directors for the fiscal year ended February 28, 2019 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 

วาระที่ 8  อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
Agenda No. 8 To approve issuing and offering of debentures 

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

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

       เห็นด้วย ______________ เสียง  ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง  งดออกเสียง ________________ เสียง 
     Approve        votes   Disapprove        votes   Abstain            votes 

วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  
Agenda No. 9  Other business (if any) 

(1)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง   
และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect 

and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholder. 

 (2) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้ รับมอบฉันทะ 
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
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กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

Any acts performed by the proxy in the 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. 

                                                
ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………… ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(……………………………………….) 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

 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. 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy Form are: 

(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Letter of certification to certify that the signor in this Proxy Form have a permit to act as a custodian. 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้
ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast votes. The shareholder cannot 

split his/her votes to different proxies to vote separately. 

4. วาระเลือกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้และแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
 In the Agenda for the election and appointment of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือ 
มอบฉันทะแบบ 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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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัศกุร์ที่ 22 มิถนุายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพลูแมน 

กรุงเทพ แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา  
และสถานที่อื่นด้วย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2018 to be held on Friday, June 22, 2018, at 10.00 a.m. at the 

Grand Ballroom, Pullman Bangkok Grande Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or 

such other date, time and place as the Meeting may be held. 

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

 
 วาระที่         เร่ือง                                                    

Agenda No.      Re : 

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

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

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 

 วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 
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  วาระที่         เร่ือง                                                    
Agenda No.      Re : 

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

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

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
 วาระที่         เร่ือง เลือกตัง้และแต่งตัง้กรรมการ (ต่อ) 

Agenda No.      Re : To elect and appoint directors (Continued) 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

  

ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
   Approve        votes    Disapprove        votes    Abstain            votes 

 
ชื่อกรรมการ                                                         
Name of Director 

  เห็นด้วย ______________ เสียง   ไมเ่ห็นด้วย ______________ เสียง   งดออกเสียง ________________ เสียง 
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