แบบ ก.
(Form A.)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
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คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy

หมายเหตุ : ผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะ จะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้รบั มอบฉัน ทะเพีย งรายเดีย วเป็ น ผู้เข้าประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Notes : A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and
all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
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แบบ ข.
(Form B.)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่ ……………………………………….
Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ. ………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
(2) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
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คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem
appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;

วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements (Statements of financial position, Statements of
comprehensive income, Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December
2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกล

นันธิ ราภากร

6.1 Mr. Thakol

Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
6.2 Mr. Suvit

เห็นด้วย
Approve

Arunanondchai

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายสุรพล สติ มานนท์
6.3 Mr. Surapon Satimamnont

เห็นด้วย
Approve

6.4 นายโกวิ ท

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

รุง่ วัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company’s objective and Clause 3 of the Memorandum of
Association

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall
be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
หมายเหตุ :
1. ผู้ถือ หุ้น ที่มอบฉัน ทะจะต้อ งมอบฉัน ทะให้ผู้ร บั มอบฉัน ทะเพีย งรายเดีย ว เป็ น ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่ส ามารถ
แบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณีทม่ี วี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Notes :
1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on its behalf
and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
2. In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only
certain member may be voted for.
3. Where the proxy provisions prescribed above are not sufficient to cover all intentions of the proxy, the proxy may use the
annex form of proxy attached therefore.
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ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Annex to the Form of Proxy (Form B)
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ บริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน) การประชุมสามัญผูถ้ ือประจาปี 2565
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ท่ี
กาหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ่นื ด้วย
Grant of proxy as a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited Grant of proxy as a
shareholder in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at
14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
----------------------------------------------------------------------------------

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ...................... เรื่อง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ ...................... เรือ่ ง ................................................................................................................
Agenda

Subject

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550
Form of Proxy (Form C.)
(The form is used only if the shareholder is a foreign investor and appointed of a custodian in Thailand
As the custody of shares)
RE: The Department of Business Development Form of Proxy (No.5), 2007.
เขียนที่ ……………………………………….

Made at

วันที่ ………... เดือน …………………………..พ.ศ.………
Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ….....…………………………………………………… สัญชาติ ………..…………………………...
I/We,

Nationality

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ………………………………... ตาบล/แขวง .......................………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ……………………………..
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ……………………………………………....................
As a custodian for

ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ราชธานี ลิสซิ่ ง จากัด (มหาชน)
As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม ………………………. หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………...… เสียง ดังนี้
Holding total number of shares

shares and having number of voting right

votes as follows

หุน้ สามัญ ……….………….………..… หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ …………………..……… เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Giving a proxy to

1) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………………...… รหัสไปรษณีย์ ……………..……..…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
2) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………... รหัสไปรษณีย์ …………………….…… หรือ
District
Province
Postal Code
or
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3) …………………...….............................................................. อายุ…………… ปี
here by appoint

Age

years old

อยู่บา้ นเลขที่ ……………………...……. ถนน ……………………………….. ตาบล/แขวง ......................…………………
Residing at No.

Road

Sub district

District

Province

Postal Code

อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ……………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………...……..……
คนหนึ่ ง คนใดเพีย งคนเดีย วเป็ น ผู้แ ทนของข้า พเจ้า เพื่อ เข้า ประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทนข้า พเจ้า ใน
การประชุม สามัญผู้ถือประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ อ
อิ เล็กทรอนิ กส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีจ่ ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday,
5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
I hereby appoint proxy to attend the meeting and vote as follows.

มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

Total number of shares held by proxy and entitled to vote.

มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ

Grant only partial proxy

หุน้ สามัญ ………………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ………...……….. เสียง
Common stock

shares and eligible to vote

vote

หุน้ บุรมิ สิทธิ ……………….. หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ……...………….. เสียง
Preferred shares

shares and eligible to vote

vote

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั ้ หมด…………………………………………………. เสียง
Total voting right

vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี้ ดังนี้
I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร

(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจาปี 2564
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริษทั ในรอบปี 2564
Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating performance for the year 2021

เนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.
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วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ น (งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงิ นสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น) สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements (Statements of financial position, Statements of
comprehensive income, Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December
2021

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ จ่ายเงิ นปันผล สาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2564 และกาหนดวันจ่ายเงิ นปันผล
Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกล

นันธิ ราภากร

6.1 Mr. Thakol

Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชยั
6.2 Mr. Suvit

เห็นด้วย
Approve

Arunanondchai

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

6.3 นายสุรพล สติ มานนท์
6.3 Mr. Surapon Satimamnont

เห็นด้วย
Approve

6.4 นายโกวิ ท

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

รุง่ วัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve
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งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2565
Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2565
Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ แก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษทั
Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company’s objective and Clause 3 of the Memorandum of
Association

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Not approve

Abstain

วาระที่ 10 พิ จารณาเรือ่ งอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 10 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย
Approve

Not approve

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็ นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถอื ว่าการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ อื หุน้
The proxy’s voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy
shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.
(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือใน
กรณีทท่ี ป่ี ระชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นรวมถึงกรณีทม่ี กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลง
หรือเพิม่ เติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ ห็นสมควร
If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other
agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to
any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems
appropriate.
กิจการใดทีผ่ รู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทผ่ี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามทีข่ า้ พเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถอื เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy’s vote that is not consistent with
my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.
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ลงชื่อ ………………………………….. ผูม้ อบฉันทะ
Signed (…………………………………) Grantor
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
ลงชื่อ ………………………………….. ผูร้ บั มอบฉันทะ
Signed (…………………………………) Proxy
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