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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) 

Proxy Form A 

 เขียนท่ี ......................................................... 

 Written at 

       วนัท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. .............. 

 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาติ........................................................  

 I / We   Nationality 

 อยู่บา้นเลขท่ี.................................... ............................................................................................................................ 

 Address                           

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั เอ็นฟอรซ์ ซีเคยีว จาํกดั (มหาชน)  

 Being a shareholder of nForce Secure Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................เสียง ดงันี ้

 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสียง 

 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to                        votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ ......................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ ...........................................เสียง 

 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to                         votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกช่องใดช่องหน่ึง)  

 Hereby appoint (please choose one option) 

   1. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

2. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    
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จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

3. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

  กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 8) 

Any one of the following Independent Directors of nFroce Secure Public Company Limited to be the proxy (details 

of the Independent Directors are set out in Attachment 8):  

  1. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา หรือ / Dr. Smitti Darakorn Na Ayuthaya or 

  2. นายปิยะศกัดิ์ โชติพฤกษ์ หรือ / Mr. Piyasak Chotipruk or 

  3. ดร. ศภุชยั สขุะนินทร ์/ Dr. Supachai Sukhanindr 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจาํปี 2565 ของ บริษัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จาํกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ใน

รูปแบบการประชุมผู้ถือหุ ้นผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื ่อ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022  Annual General Meeting of 

Shareholders on April 29, 2022 at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree 

on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting 

may be adjourned. 
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กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by 

myself/ourselves. 

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

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

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy  

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

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy  

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

    ลงชื่อ / Signed ...................................................... ผูร้บัมอบฉันทะ/Proxy  

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

หมายเหต/ุ Remark   

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not 

split the number of shares to many proxies for splitting votes. 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) 
Proxy Form B 

                     เขียนท่ี ......................................................... 

 Written at 

       วนัท่ี .......... เดือน ................... พ.ศ. .............. 

 Date       Month            Year 

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาติ........................................................  

 I / We   Nationality 

 อยู่บา้นเลขท่ี.................................... ............................................................................................................................ 

 Address                           

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิทั เอ็นฟอรซ์ ซีเคยีว จาํกดั (มหาชน)  

 Being a shareholder of nForce Secure Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม ................................ หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ..................................เสียง ดงันี ้

 Holding the total amount of                       shares and having the right to vote equal to votes as follows: 

 หุน้สามญั …...........................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสียง 

 Ordinary share           shares and having the right to vote equal to                          votes 

 หุน้บรุมิสิทธิ ......................................................... หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ...........................................เสียง 

 Preferred share                        shares and having the right to vote equal to                         votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกช่องใดช่องหน่ึง)  

 Hereby appoint  (please choose one option) 

   1. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

2. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty Stamp 
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จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

3. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 8) 

Any one of the following Independent Directors of nForce Secure Public Company Limited to be the proxy (details 

of the Independent Directors are set out in Attachment 8):  

  1. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา หรือ / Dr. Smitti Darakorn Na Ayuthaya or 

  2. นายปิยะศกัดิ์ โชติพฤกษ์ หรือ / Mr. Piyasak Chotipruk or 

  3. ดร. ศภุชยั สขุะนินทร ์/ Dr. Supachai Sukhanindr 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจาํปี 2565 ของ บริษัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จาํกัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ใน

รูปแบบการประชุมผู้ถือหุ ้นผ่านสื ่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders on April 29, 2022 at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in accordance with the Emergency 

Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the 

Meeting may be adjourned. 

(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 

 วาระท่ี 1 ประธานแจง้เพ่ือทราบ 

   Chairman's Report 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

   This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 
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 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2564 

 Agenda 2  To acknowledge the Company’s performance for the year 2021 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

   This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3  To consider approving the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2021 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda 4 To consider approving the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment for the 

year 2021  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 To consider approving the appointment of directors to replace those who retire by rotation  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

         แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / To elect all nominated directors 

     เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    
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 แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / To elect individual nominated directors 

1. นายการุณย ์ พ่ึงสนุทร / Mr. Karoon Phungsoondara 

     เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

2. นายอโณทยั  อดลุพนัธุ ์/ Mr. Anotai Adulbhan 

  เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

3. ผศ.ดร.ศิรเิดช คาํสพุรหม / Asst. Prof. Dr. Siridech Kumsuprom 

  เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2565 

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the year 

2022  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2565 

Agenda 7 To consider approving the appointment of auditors and the audit fee for the year 2022  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 

Agenda 8 Other matters (if any)  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain   
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(5)   การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form 

of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the 

case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in 

the 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 it appropriate in all respects. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in 

all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in 

this Proxy Form. 

 

    ลงชื่อ / Signed .................................................... ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

    ลงชื่อ/ Signed ....................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

           (..................................................) 
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หมายเหต ุ/ Remarks 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได ้ 

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not 

split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual 

nominated directors, can be elected. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามแนบ 

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the 

Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข. 

Supplemental Proxy Form B 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใน

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ย

การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of nForce Secure Public Company Limited Public Company Limited for the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2022 at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in 

accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such 

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

 

วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

              เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 



Attachment 7 / Page 11 

 

 

 

วาระท่ี / Agenda     เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 

 ชื่อกรรมการ /  Name of Director      

   เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 ชื่อกรรมการ /  Name of Director      

   เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    

 ชื่อกรรมการ /  Name of Director      

   เห็นดว้ย/ Approve   ไม่เห็นดว้ย/ Disapprove     งดออกเสียง/ Abstain    
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) 

Proxy Form C 

                    เขียนท่ี .................................. .................... 

                    Written at 

             วนัท่ี ....... เดือน ………........พ.ศ.  ...............  

                    Date       Month              Year         
    
(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................ สญัชาติ........................................................  

 I / We   Nationality 

 อยู่บา้นเลขท่ี.................................... ..................... .......................................................................................................  

 Address                        

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั... .......................................................................... 

 Acting as the Custodian for  

 ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) 

 Being a shareholder of nForce Secure Public Company Limited Public Company Limited 

 โดยถือหุน้จาํนวนทัง้สิน้รวม .................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................ เสียง ดงันี ้

 Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to                      votes as follows: 

 หุน้สามญั ..................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ............................................... เสียง 

 Ordinary share shares and having the right to vote equal to                        votes    

 หุน้บรุมิสิทธิ ............................................ หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั ................................................ เสียง 

 Preferred share shares and having the right to vote equal to        votes 

(2)  ขอมอบฉนัทะให ้(เลือกช่องใดช่องหน่ึง)  

 Hereby appoint (please choose one option) 

   1. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

 

 

 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Affix Baht 20 Duty Stamp  
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2. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

3. ชื่อ .................................................................................................................อาย ุ............................. ปี 

Name         age               years 

อยู่บา้นเลขท่ี .................. ถนน ............................. ตาํบล / แขวง .......................... อาํเภอ / เขต ............................ 

Residing at   Road                       Tambol / Khwaeng        Amphur / Khet    

จงัหวดั .....................................................................รหสัไปรษณีย ์............................... หรือ 

Province      Postal Code                                      or   

 กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหน่ึงดงัต่อไปนีเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะ (ขอ้มลูของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่ง

มาดว้ย 8) 

Any one of the following Independent Directors of nForce Secure Public Company Limited to be the proxy (details 

of the Independent Directors are set out in Attachment 8):  

  1. ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยธุยา หรือ / Dr. Smitti Darakorn Na Ayuthaya or 

  2. นายปิยะศกัดิ์ โชติพฤกษ์ หรือ / Mr. Piyasak Chotipruk or 

  3. ดร. ศภุชยั สขุะนินทร ์/ Dr. Supachai Sukhanindr 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ใน การประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นประจําปี 2565 ของ บริษัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  

ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑท์ีเ่กี่ยวข้อง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders on April 29, 2022 at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in accordance with the Emergency 

Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as 

the Meeting may be adjourned. 

 

 

 

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

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote 

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  To grant proxy in partial portions:  

   หุน้สามญั..............................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.....................................เสียง 

         Ordinary share                 shares and having the right to vote equal to           votes 

   หุน้บรุมิสิทธิ..........................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้.....................................เสียง 

   Preferred share        shares and having the right to vote equal to            votes 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด.........................................เสียง 

   Total entitled vote                                                         votes 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

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

 วาระท่ี 1 ประธานแจง้เพ่ือทราบ 

   Chairman's Report 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

   This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

 วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ประจาํปี 2564 

 Agenda 2  To acknowledge the Company’s performance for the year 2021 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรบัทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

   This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตังิบการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

Agenda 3  To consider approving the Company’s Financial Statements for the year ended December 31, 2021 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes    
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2564 

Agenda 4 To consider approving the allocation of net profit as a legal reserve and dividend payment for the 

year 2021  

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 5 To consider approving the appointment of directors to replace those who retire by rotation 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

       (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

         แต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ / To elect all nominated directors 

   เห็นดว้ย/Approve…….........เสียง/votes  ไม่เห็นดว้ย/Disapprove…….........เสียง/votes  

    งดออกเสียง/Abstain……..........เสียง/votes 

   แต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล / To elect individual nominated directors 

1. นายการุณย ์ พ่ึงสนุทร / Mr. Karoon Phungsoondara 

   เห็นดว้ย/Approve…….........เสียง/votes  ไม่เห็นดว้ย/Disapprove…….........เสียง/votes  

    งดออกเสียง/Abstain……..........เสียง/votes 

2. นายอโณทยั  อดลุพนัธุ ์/ Mr. Anotai Adulbhan 

   เห็นดว้ย/Approve…….........เสียง/votes  ไม่เห็นดว้ย/Disapprove…….........เสียง/votes  

    งดออกเสียง/Abstain……..........เสียง/vote 

3.  ผศ.ดร.ศิรเิดช คาํสพุรหม / Asst. Prof. Dr. Siridech Kumsuprom 

   เห็นดว้ย/Approve…….........เสียง/votes  ไม่เห็นดว้ย/Disapprove…….........เสียง/votes  

    งดออกเสียง/Abstain……..........เสียง/votes    
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 วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ประจาํปี 2565 

Agenda 6 To consider approving the remuneration of the Board of Directors and sub-committees for the  

year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2565 

Agenda 7 To consider approving the appointment of auditors and the audit fee for the year 2022 

  (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

 วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 

 Agenda 8 Other matters (if any) 

       (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems  

  appropriate in all respects. 

  (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

      (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

 เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนี ้ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงนัน้ไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this 

Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder. 
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(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ี

ประชมุ มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือ

เพ่ิมเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in 

the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, 

including the case that 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. 

 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ

ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ 

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in 

all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in 

this Proxy Form. 

 

 

        ลงชื่อ/ Signed ................................................. ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

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

       ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

       ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

        ลงชื่อ/ Signed ................................................ ผูร้บัมอบฉนัทะ / Proxy 

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

หมายเหตุ / Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านัน้ 

 The Proxy Form C. shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors 

appointing a Custodian in Thailand. 
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2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

The following documents shall be attached to this Proxy Form: 

(1) Power of Attorney from a shareholder authorising a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the 

shareholder  

(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorised to engage in custodian business 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือการแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and not 

split the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual 

nominated directors, can be elected. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบ

ประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

 In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the 

Attachment to Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s). 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท เอ็นฟอรซ์ ซีเคียว จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใน

วนัท่ี 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามพระราชกาํหนดว่า

ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

The proxy is granted by a shareholder of nForce Secure Public Company Limited Public Company Limited for the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders held on April 29, 2022 at 10.00 hrs. through electronic media (E-AGM) in 

accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such 

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

วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

    เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

   งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

    เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

   งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 
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วาระท่ี / Agenda  เร่ือง / Subject    

 (ก)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a)  The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate 

in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  (b)  The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows: 

    เห็นดว้ย/Approve……..............เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……..............เสียง/votes  

   งดออกเสียง/Abstain……..............เสียง/votes 

 

วาระท่ี / Agenda     เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued) 

ชื่อกรรมการ /  Name of Director    

 เห็นดว้ย/Approve……...................เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……...................เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……...................เสียง/votes  

ชื่อกรรมการ /  Name of Director    

 เห็นดว้ย/Approve……...................เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……...................เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……...................เสียง/votes  

ชื่อกรรมการ /  Name of Director    

 เห็นดว้ย/Approve……...................เสียง/votes   ไม่เห็นดว้ย/Disapprove……...................เสียง/votes  

 งดออกเสียง/Abstain……...................เสียง/votes   

 

 


