
 
  
 

เอกสารแนบ 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

Proxy (Form A) 
 
 เขียนที่                                                     
 Written at               
 วันที่ เดือน         พ.ศ  
 Date          Month                        Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                         ซอย     
 I/We     Nationality                 Residing/Located at no.   Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 
holding the total number of                                    shares    and have the rights to vote equal to                                 votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

 
(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้) 
 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. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
            Name   Age             years  Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย           
            Province                                Postal Code                             

             หรือ/Or 

    2. ช่ือ                                                           อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
 Name       Age             years  Residing/Located at no. 
 ถนน                                       ตําบล/แขวง          อําเภอ    
 Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
 จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย         
 Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

  3. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              Age             years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                 
                   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดวย 
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 2011 to be held on Thursday, June 16, 2011, at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit 
Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน   ที่
เลือก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 



 
  
 

 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
                                                

 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ/Remark 
 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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. 

 



  
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B) 

 

 
 เขียนที่                                                     
 Written at               
 วันที่ เดือน         พ.ศ.  
 Date            Month                       Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                         ซอย     
 I/We     Nationality                 Residing/Located at no.  Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 
(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 Being a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 
holding the total number of                                    shares     and have the rights to vote equal to                                votes as follows: 

  หุนสามัญ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

 
(3) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้) 
 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. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
            Name   Age             years Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย           
            Province                                Postal Code                             

            หรือ/Or 

    2. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              Age             years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 หรือ/Or 

  3. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              Age             years  Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554          
ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดวย 
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 2011 to be held on Thursday, June 16, 2011, at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit 
Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
 
 
 

กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน   ที่
เลือก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 
 



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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
Agenda No. 1  Approval and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับ            
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

Agenda No. 2  Consideration and acknowledgement of the annual report and the report by the Board of Directors            
with respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2011 

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่     
ผูสอบบัญชีไดตรวจสอบแลว 

Agenda No. 3  Consideration and approval of the audited  financial statements of the Company for  the fiscal year 
ended February 20, 2011 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองและ
การจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

Agenda No. 4  Acknowledgement of the payment of interim dividend and consideration and approval of the allocation  of the 
profit and declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2011 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระและแตงตั้งกรรมการ
ใหม 

Agenda No. 5  Consideration and approval of the appointment  of directors for the replacement of the  directors who vacated 
office by rotation and appointment of a new director 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  การแตงต้ังกรรมการทั้งหาทานที่ไดรับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้ 
       Vote for five nominated candidates 

    เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                Approve Disapprove            Abstain 

  การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
       Vote for an individual candidate 



1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ 
       Mr. Kazuhide Kamitani 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
    Approve                Disapprove                           Abstain 

2. นางสุพร วัธนเวคิน 
        Mrs. Suporn Wattanavekin 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                Approve  Disapprove                           Abstain 

3. นายชัชวาลย เจียรวนนท 
        Mr. Chatchaval Jiaravanon 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                Approve  Disapprove            Abstain 

4. นายนพพันธป เมืองโคตร 
        Mr. Noppun Muangkote 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                Approve  Disapprove            Abstain 

5. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ 
        Mr. Yasuhiko Kondo 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                Approve  Disapprove            Abstain 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda No. 6  Consideration and approval of the remuneration of directors of the Company 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

         เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                     Approve  Disapprove  Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  

Agenda No. 7 Consideration and approval of the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal 
year ended February 20, 2012 

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

   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

           เห็นดวย   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
        Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 Others (if any) 
 



(1)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง 
และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะให

ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 
                                                

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 
 

 

 

หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน
ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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.  วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors. 

3.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy 
Form B provided. 

 
 
 



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form (Form B) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด   

มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และ
สถานที่อื่นดวย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011 to be held on Thursday, June 16, 2011, at 10.00 a.m. at 
Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

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

 
 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.                  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

 วาระที ่                   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  

ช่ือกรรมการ         __________________ 
Name of Director 

 เห็นดวย          ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
      Approve              Disapprove            Abstain  



 

  
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy (Form C) 

 

 เขียนที่                                                     
 Written at               
 วันที่ เดือน         พ.ศ.  
 Date            Month                      Year 
 
(1) ขาพเจา    สัญชาติ                  อยูเลขที่                         ซอย     
 I/We     Nationality                 Residing/Located at no.   Soi 
 ถนน   ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                  จังหวัด       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                 Province 
 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 
 

ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian)        
As the custodian of  

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 who is a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม               หุน         และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง ดังนี้ 
holding the total number of                                    shares     and have the rights to vote equal to                                votes as follows: 

  หุนสามัญ                หุน         ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  

 
(2) ขอมอบฉันทะให (สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้) 
 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. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
            Name   Age             years Residing/Located at no. 
            ถนน                                       ตําบล/แขวง                อําเภอ    
            Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet 
            จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย           
            Province                                Postal Code                             

            หรือ/Or 

    2. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
          Name                                              Age             years Residing/located at no. 
                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 หรือ/Or 

  3. ช่ือ                                                                 อายุ                    ป อยูบานเลขที่      
Name                                              Age             years Residing/Located at no. 

                                                                          ถนน                                       ตําบล/แขวง                        อําเภอ                      
                                                                          Road                                     Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
                                                                          จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย       
                                                                          Province                                Postal Code                                   
 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 
ในวันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือทีจ่ะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานทีอ่ืน่ดวย 
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 2011 to be held on Thursday, June 16, 2011, at 10.00 a.m. at Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit 
Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be held.  
 
  

กรุณาทําเครื่องหมาย  ใน   ที่
เลือก 
Please mark  at  to indicate 
your intention. 
 



(3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 

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

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

  หุนสามัญ                หุน         และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได    เสียง 
       ordinary share              shares     and have the rights to vote equal to   votes  
 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด  เสียง 
Total rights to vote equal to    votes 

 
(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ดังนี้ 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553  
Agenda No. 1  Approval and adoption of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2010 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
              Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain           votes
  

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการที่แสดงผลการดําเนินงานสําหรับ            
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 

Agenda No. 2  Consideration and acknowledgement of the annual report and the report by the Board of Directors with 
respect to the Company’s performance for the fiscal year ended February 20, 2011 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ที่ผูสอบ

บัญชีไดตรวจสอบแลว 
Agenda No. 3  Consideration and approval of the audited  financial statements of the Company for  the fiscal year ended 

February 20, 2011 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                          Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain           votes  
 
วาระที่ 4  พิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรไวเปนทุนสํารองและ

การจายเงินปนผลสวนที่เหลือสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 
Agenda No. 4  Acknowledgement of the payment of interim dividend and consideration and approval of the allocation  of the 

profit and declaration of final dividend payment for the fiscal year ended February 20, 2011 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                          Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain           votes  
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระและแตงตั้งกรรมการ

ใหม 
Agenda No. 5  Consideration and approval of the appointment  of directors for the replacement of the  directors who vacated 

office by rotation and appointment of a new director 

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



 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 การแตงต้ังกรรมการทั้งหาทานที่ไดรับการเสนอชื่อในการประชุมครั้งนี้ 
      Vote for five nominated candidates 

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes  

 
 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

      Vote for an individual candidate 

1. นายคาซูฮิเดะ คามิตานิ 
    Mr. Kazuhide Kamitani 

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes  

 
2. นางสุพร วัธนเวคิน 
    Mrs. Suporn Wattanavekin 

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes  

 
3. นายชัชวาลย เจียรวนนท 
     Mr. Chatchaval Jiaravanon 

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain                       votes 

 
4. นายนพพันธป เมืองโคตร 
     Mr. Noppun Muangkote 

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes 
 

5. นายยาซูฮิโกะ คอนโดะ 
                          Mr. Yasuhiko Kondo        

   เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes 
 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
Agenda No. 6  Consideration and approval of the remuneration of directors of the Company 

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

 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
      The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

        เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                               Approve         votes            Disapprove     votes         Abstain           votes  
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2555  
Agenda No. 7 Consideration and approval of the appointment of the auditors and determination of the audit fee for the fiscal 

year ended February 20, 2012 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง       ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง            เสียง 
                         Approve          votes            Disapprove                      votes         Abstain           votes  
 



วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 Others (if any) 
 
(1)  การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง

และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
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) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 
 
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉนัทะให

ถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
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. 
                                                

 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….) 

 

ลงช่ือ/Signed ……………………………………………ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(……………………………………….)                              
 
 
หมายเหตุ/Remark 
 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 
 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. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
 The documents needed to be attached to this Proxy Form are: 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนให คัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
 Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy Form on his/her behalf 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

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

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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

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



 

  
 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form (Form C) 

 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited 

 
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองแกรนดบอลรูม โรงแรมแกรนด     

มิลเลนเนียม สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่
อื่นดวย 

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011 to be held on Thursday, June 16, 2011, at 10.00 a.m. at 
Grand Ballroom, Grand Millennium Sukhumvit Hotel, 30 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or such other 
date, time and place as the meeting may be held.  

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

 
 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.                  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes                Disapprove    votes         Abstain              votes 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
         Approve         votes                Disapprove    votes         Abstain              votes 
  

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 

 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

   เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
         Approve         votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 

 
 
 



 
 วาระที ่                   เรื่อง             
Agenda No.  Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
  

 วาระที ่                   เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
Agenda No.  Re : The election of directors (Continued) 

ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
       Approve          votes              Disapprove     votes         Abstain              votes 
  
ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ        ___________________  
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
  

ช่ือกรรมการ         ___________________ 
Name of Director 
  เห็นดวย          เสียง          ไมเห็นดวย     เสียง    งดออกเสียง              เสียง 
        Approve          votes               Disapprove    votes         Abstain              votes 
 
 


