
 

 

 

 
หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.) 

Proxy (Form A.) 

 
      เขียนท่ี        
      Written at 
 
                วนัท่ี   เดือน     พ.ศ.    
      Date               Month               Year 

 
(1) ขา้พเจา้         สญัชาติ      
         I/We                                                             nationality 

อยู่บา้นเลขท่ี     ถนน      ตาํบล/แขวง     
Address   Road                   Sub-District 
อาํเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
District   Province    Postal Code 

 
(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ            บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") 
 being a shareholder of  Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง ดงัน้ี 
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 
หุน้บุริมสิทธิ      หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั     เสียง 
preference share           shares  and having the right to vote equal to    votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้  
Hereby appoint                                                                                                                       

(1) ชื่อ        อายุ   ปี 
                             name                                                                                                       age  years, 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 

 (2) ชื่อ        อายุ   ปี 
                                                name                                                                                                       age  years, 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 

(3) ชื่อ        อายุ   ปี 
                                                name                                                                                                       age  years, 

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน     ตาํบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 
  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
    Duty Stamp Baht 20  



 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders 
 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น..       
to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m.  

  
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof.  
 
กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมน้ัน ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 

 
     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
 
 
หมายเหต ุ: 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ให ้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 
Remarks : 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  
the number of shares to several proxies for splitting votes. 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 
 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 
(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 
      เขียนท่ี        
      Written at 
 
                วนัท่ี   เดือน     พ.ศ.    
      Date               Month               Year 
 
(1) ขำ้พเจำ้         สญัชำติ      
         I/We                                                             nationality 

อยู่บำ้นเลขท่ี     ถนน      ต ำบล/แขวง     
Address   Road                   Sub-District 
อ ำเภอ/เขต     จงัหวดั      รหสัไปรษณีย ์    
District   Province    Postal Code 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ            บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จ  ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") 
 being a shareholder of  Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

โดยถือหุน้จ ำนวนทั้งสิ้ นรวม    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั     เสียง ดงัน้ี 
holding the total amount of  shares and having the right to vote equal to                          votes as follows 
           
หุน้สำมญั  หุน้    ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทำ่กบั      เสียง 
ordinary share             shares  and having the right to vote equal to          votes 
หุน้บุริมสทิธิ      หุน้     ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ำกบั     เสียง 
preference share           shares  and having the right to vote equal to    votes 
 

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทัก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตำมหมำยเหตุขอ้ 4) 
Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the Company to be the proxy, please use 

details in Remark No.4)                                                                                                                      
(1)         อำย ุ   ปี 

 age  years, 
อยู่บำ้นเลขท่ี   ถนน     ต ำบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 

 (2)         อำย ุ   ปี 
 age  years, 

อยู่บำ้นเลขท่ี   ถนน     ต ำบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 

(3)         อำย ุ   ปี 
 age  years, 

อยู่บำ้นเลขท่ี   ถนน     ต ำบล/แขวง    
residing at   Road     Sub-District 
อ ำเภอ/เขต   จงัหวดั     รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
District                                Province    Postal Code     or 

(ปิดอำกรแสตมป์ 20 บำท) 
    Duty Stamp Baht 20  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
 วำระท่ี   4 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่แทนกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

  Agenda Item  4  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by 
rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

      Vote for all the nominated candidates as a whole. 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
       Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมกำร  นำงหทยัรตัน์ รงัคกูลนุวฒัน์ 
 The director’s name     Mrs. Hathairat Rangkagoonnuwat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมกำร  นำงสุกใส โภคทรพัย ์
 The director’s name    Mrs. Suksai Phoksap 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร  นำงสำวนุชนำถ สกุลสนัเทียะ 
 The director’s name     Ms Nuchanadh Sakulsanthia 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วำระท่ี 5 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2565 
 Agenda Item  5 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วำระท่ี 6 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 
ส ำหรบัปี 2565 

Agenda Item  6 Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. 
 

ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น..      
to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m. 

  
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 
       วำระท่ี  1    เรื่อง       พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’Meeting  
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 วำระท่ี  2 เรื่อง   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมติังบแสดง 

              ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรบัปี 
              บญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนุญำต 
              แลว้และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

Agenda Item    2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 and approve the 
Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and 
profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2021  
which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor’s report 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 
 

 วำระท่ี  3 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงิน 
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ ำปี 2564 

 Agenda Item  3 Subject To consider and approve appropriation of profit as the legal reserve and the 
distribution of dividend to shareholders of the Company for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
 วำระท่ี   4 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรเลือกตั้งกรรมกำรเขำ้ใหม่แทนกรรมกำรท่ีตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ 

  Agenda Item  4  Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who retire by 
rotation 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 กำรแต่งตั้งกรรมกำรทั้งชุด 

      Vote for all the nominated candidates as a whole. 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
       Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมกำร  นำงหทยัรตัน์ รงัคกูลนุวฒัน์ 
 The director’s name     Mrs. Hathairat Rangkagoonnuwat 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

2. ชื่อกรรมกำร  นำงสุกใส โภคทรพัย ์
 The director’s name    Mrs. Suksai Phoksap 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

3. ชื่อกรรมกำร  นำงสำวนุชนำถ สกุลสนัเทียะ 
 The director’s name     Ms Nuchanadh Sakulsanthia 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 วำระท่ี 5 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทส ำหรับปี 2565 
 Agenda Item  5 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 วำระท่ี 6 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี 
ส ำหรบัปี 2565 

Agenda Item  6 Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and their 
remuneration for the year 2022 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขำ้พเจำ้เพื่อเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. 
 

ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น..      
to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m. 

  
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลำ และสถำนท่ีอื่นดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 
 
(4) ขำ้พเจำ้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขำ้พเจำ้ในกำรประชุมครั้งน้ี ดงัน้ี 
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 
       วำระท่ี  1    เรื่อง       พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 Agenda Item   1  Subject  To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholder’Meeting  
     (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 วำระท่ี  2 เรื่อง   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจำรณำอนุมติังบแสดง 

              ฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก ำไรขำดทุน) ของบริษัท ส ำหรบัปี 
              บญัชีสิ้ นสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ซึ่งผ่ำนกำรตรวจสอบของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนุญำต 
              แลว้และรบัทรำบรำยงำนของผูส้อบบญัชี 

Agenda Item    2 Subject To acknowledge the Company’s operating results for the year 2021 and approve the 
Financial Statements and the Statement of Comprehensive Income (balance sheet and 
profit and loss statements) in respect of the fiscal year ended as at 31 December 2021  
which have been audited by the certified auditor and acknowledge the Auditor’s report 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 
 

 วำระท่ี  3 เรื่อง  พิจำรณำและอนุมติักำรจดัสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยเงิน 
ปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทประจ ำปี 2564 

 Agenda Item  3 Subject To consider and approve appropriation of profit as the legal reserve and the 
distribution of dividend to shareholders of the Company for the year 2021 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
 วำระท่ี 10 เรื่อง พิจำรณำรบัทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคญั ดว้ยวิธี

เกลี่ยวงเงิน 
Agenda Item  10 Subject To acknowledge of the change of the usage of IPO which considered immaterial by                        

reallocation of the proceed.  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
         Approve        Disapprove                        Abstain 
 

 วำระท่ี 11 เรื่อง  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถำ้มี) 
Agenda Item  11 Subject To consider other matters (if any).  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
 as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 
กิจกำรใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specify in the proxy form shall be 
deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 วำระท่ี 7 เรื่อง พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้ อหุน้สำมัญของบริษัทใหแ้ก่
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จ ำนวน 
ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ลำ้นหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่ำ 

Agenda Item  7 Subject To consider and approve the issuance and offering of 24,000,000 units of ESOP Warrants 
to executive directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP 
Warrant-1) for free.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
 วำระท่ี 8 เรื่อง พิจำรณำและอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองลำ้นบำทถว้น) 

แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้นหุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท (หำ้สิบสตำงค์) จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำท
ถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 312,000,000 บำท (สำมรอ้ยสิบสองลำ้นบำทถว้น) แบ่ง 
ออกเป็นหุน้สำมัญ จ ำนวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลำ้นหุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค์) และอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทให้
สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda Item  8 Subject To consider and approve the increase of the registered capital for Baht 12,000,000              
divided into 24,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each, from the                     
existing paid-up capital of Baht 300,000,000 to Baht 312,000,000, divided into                     
624,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each and approve the                     
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in accordance with                     
the capital increase.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
 วำระท่ี 9 เรื่อง พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน  24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้นหุน้)  

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้ อหุน้ของบริษัทท่ีจะออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

Agenda Item  9 Subject To consider and approve the allotment of 24,000,000 newly issued ordinary shares at                     
a par value of Baht 0.50 per share to accommodate for the issuance of ESOP Warrants.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
 วำระท่ี 10 เรื่อง พิจำรณำรบัทรำบกำรเปลี่ยนแปลงวตัถุประสงคข์องกำรใชเ้งิน IPO อย่ำงไม่เป็นนัยส ำคญั ดว้ยวิธี

เกลี่ยวงเงิน 
Agenda Item  10 Subject To acknowledge of the change of the usage of IPO which considered immaterial by                        

reallocation of the proceed.  
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
         Approve        Disapprove                        Abstain 
 

 วำระท่ี 11 เรื่อง  พิจำรณำเรื่องอื่นๆ (ถำ้มี) 
Agenda Item  11 Subject To consider other matters (if any).  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 
(5) กำรลงคะแนนเสียงของผูร้ับมอบฉันทะในวำระใดท่ีไม่เป็นไปตำมท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถื้อว่ำกำรลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง

และไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูถื้อหุน้ 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
 as a shareholder. 

(6) ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุม 
มีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีกำรแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง
ประกำรใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 
 
กิจกำรใดท่ีผูร้ับมอบฉันทะได้กระท ำไปในกำรประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมท่ีขำ้พเจำ้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ใหถื้อเสมือนว่ำขำ้พเจำ้ไดก้ระท ำเองทุกประกำร 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specify in the proxy form shall be 
deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 วำระท่ี 7 เรื่อง พิจำรณำและอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมัญของบริษัทใหแ้ก่
กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP Warrant-1) จ ำนวน 
ไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบสี่ลำ้นหน่วย) โดยไม่คิดมูลค่ำ 

Agenda Item  7 Subject To consider and approve the issuance and offering of 24,000,000 units of ESOP Warrants 
to executive directors and employees of the Company and/or its subsidiary (ESOP 
Warrant-1) for free.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
 วำระท่ี 8 เรื่อง พิจำรณำและอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 12,000,000 บำท (สิบสองลำ้นบำทถว้น) 

แบ่งออกเป็นหุน้สำมัญจ ำนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้นหุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท (หำ้สิบสตำงค์) จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 300,000,000 บำท (สำมรอ้ยลำ้นบำท
ถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 312,000,000 บำท (สำมรอ้ยสิบสองลำ้นบำทถว้น) แบ่ง 
ออกเป็นหุน้สำมัญ จ ำนวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบสี่ลำ้นหุน้) มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 
0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค์) และอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4 ของบริษัทให้
สอดคลอ้งกบักำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

Agenda Item  8 Subject To consider and approve the increase of the registered capital for Baht 12,000,000              
divided into 24,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each, from the                     
existing paid-up capital of Baht 300,000,000 to Baht 312,000,000, divided into                     
624,000,000 ordinary shares at the par value of Baht 0.50 each and approve the                     
amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association to be in accordance with                     
the capital increase.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  

 
 วำระท่ี 9 เรื่อง พิจำรณำและอนุมัติกำรจัดสรรหุน้สำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน  24,000,000 หุน้ (ยี่สิบสี่ลำ้นหุน้)  

มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท (หำ้สิบสตำงค)์ เพื่อรองรบักำรใชส้ิทธิของใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้ อหุน้ของบริษัทท่ีจะออกใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

Agenda Item  9 Subject To consider and approve the allotment of 24,000,000 newly issued ordinary shares at                     
a par value of Baht 0.50 per share to accommodate for the issuance of ESOP Warrants.  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 

  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
        เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ              บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") 
The appointment of proxy by the shareholder of  Autocorp Holding Public Company Limited the (“Company”) 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 
to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m. 

 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
(1)     วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 
      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
หมำยเหตุ : 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
4. ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท ดงัน้ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

(1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 
(2) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม 

(รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8) 
 
Remarks : 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may 

use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 
4. The shareholder may appoint the following independent director to be the proxy as follow; 

(1) M.L. Winai Kasemsri 
(2) Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 
(Information of independent director were shown in the Enclosure 8) 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถ้ือหุ้นของ              บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จ ำกดั (มหำชน) ("บริษัท") 
The appointment of proxy by the shareholder of  Autocorp Holding Public Company Limited the (“Company”) 
ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders  
 

ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 เวลำ 10.00 น. 
to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m. 

 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนัเวลำและสถำนท่ีอื่น  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 
(1)     วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 
      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 
   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

      Approve        Disapprove        Abstain 
 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
หมำยเหตุ : 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผูเ้ขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ ้นให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได ้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำร สำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระท่ีระบุไวข้ำ้งตน้ ผูม้อบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ ำต่อแบบหนังสือ

มอบฉนัทะแบบ ข. ตำมแนบ 
4. ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท ดงัน้ีเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ 

(1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 
(2) ผูช้่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม 

(รำยละเอียดกรรมกำรอิสระปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8) 
 
Remarks : 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  

the number of shares to several proxies for splitting votes. 
2. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may 

use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 
4. The shareholder may appoint the following independent director to be the proxy as follow; 

(1) M.L. Winai Kasemsri 
(2) Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 
(Information of independent director were shown in the Enclosure 8) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่10 
 

การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 2564 

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย”์) โดยบริษัท  ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากัด ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ัฒนาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ส่งเอกสารการ
ประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ รูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
อ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้เขา้ถึงขอ้มลูของบรษิัทไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดขอ้มลูรายงานประจ าปี 2564 ผ่าน QR Code (ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2) ตาม
ขัน้ตอนดงัต่อไปนี ้

• ส าหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูล
ประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู ้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อืน่ ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

• ส าหรับระบบ Android  

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  

• เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  

• เลือก QR Code  

• สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขูอ้มลูเอกสารประกอบการประชมุ 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9 

 
 

 
 วำระท่ี ........ เรื่อง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนขำ้พเจำ้ไดทุ้กประกำรตำมท่ีเห็นสมควร 
     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องขำ้พเจำ้ ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
      Approve        Disapprove        Abstain 
 
(2)     วำระท่ี .........     เรื่อง   เลือกตั้งกรรมกำร (ต่อ) 
                         Agenda Item      Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 
  
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
 
 ชื่อกรรมกำร . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 



 

 

  
หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

Proxy (Form C.) 
 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้) 
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 
--------------------- 

      เขียนท่ี ..................................................................................................... 
      Written at 
 
                วนัท่ี ................เดือน ...................................... พ.ศ. ............................. 
      Date               Month                    Year 
 
(1) ขา้พเจา้ ...................................................................................................... สญัชาติ ................................................. ...................... 
         I/We                                                                 nationality 
อยู่บา้นเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง........................................................... 
Address                 Road                     Sub-District 
อาํเภอ/เขต ............................................. จงัหวดั ............................................................... รหสัไปรษณีย ์....................................................... 
District             Province       Postal Code 

 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ ใหก้บั..................................................................................................................................... 
As Custodian for 
 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") 
Who being a shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”) 
 

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม..........................................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั....................................เสียง ดงัน้ี    
Holding the total amount of  shares and have the rights to vote equal to                votes as follows: 

 
 หุน้สามญั ..................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................................เสียง 
       ordinary share shares and have the right to vote equal to   votes 
 หุน้บุริมสิทธิ ..................................................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั.....................................................เสียง 
       preference share shares and have the right to vote equal to   votes 

 
  (2) ขอมอบฉนัทะให ้ (ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทก็ได ้โปรดใชข้อ้มูลตามหมายเหตุขอ้ 5) 

    Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, 
please use details in Remark No.5)    
                                                                                 

(1) ............................................................................................................... อายุ ............................................ ปี 
                                     age                                   years, 

อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน .................................................................... ตาํบล/แขวง................................................ 
residing at                    Road                                Sub-District 
อาํเภอ/เขต .................................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย.์.........................................หรือ 
District                                                   Province                                           Postal Code                                  or 
 

(2) ................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี 
                                                                                                                                    age                                     years, 
อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ................................................................... ตาํบล/แขวง................................................. 
residing at                    Road                                 Sub-District 
อาํเภอ/เขต .................................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย ์........................................หรือ 
District                                                    Province                                           Postal Code                                 or 
 

(3) ................................................................................................................ อายุ ........................................... ปี 
                                                                                                                                                age                                     years, 
อยู่บา้นเลขท่ี ...............................ถนน ................................................................... ตาํบล/แขวง................................................. 
residing at                     Road                                 Sub-District 
อาํเภอ/เขต ..................................................จงัหวดั ...............................................รหสัไปรษณีย ์..............................................  
District                                                   Province                                            Postal Code         

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
    Duty Stamp Baht 20  



 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.       

to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m.  

 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งน้ี ดงัน้ี 
  In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows: 

            มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
                          To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.   
 

   มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
  To grant a part of : 
 

  หุน้สามญั .............................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................................เสียง 
ordinary share           shares and have the right to vote equal to                      votes 

 
 หุน้บุริมสิทธิ ........................................หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้..........................................เสียง 

        preference share     shares and have the right to vote equal to                        votes 
   
  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด............................เสียง 
  Total right to vote equal to            votes 
 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั้งน้ี 
 In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 
  วาระท่ี 1  เร่ือง   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

 Agenda Item1 Subject To consider and adopt the minutes of the 2021 Annual General Shareholders’   
Meeting 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย...............เสียง   ไม่เห็นดว้ย................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
                     Approve             vote         Disapprove             votes    Abstain                    votes 
 
   วาระท่ี  2 เร่ือง   พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมติั 

                                    งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาํไรขาดทุน) ของ 
                                    บริษัท สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบของ 
                                    ผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนุญาตแลว้และรบัทราบรายงานของผูส้อบบญัช ี
 Agenda Item 2 Subject To acknowledge the Company’ s operating results for the year 2021 and 

approve the Financial Statements and the Statement of Comprehensive 
Income (balance sheet and profit and loss statements) in respect of the fiscal 
year ended as at 31 December 2021  which have been audited by the certified 
auditor and acknowledge the Auditor’s report 

    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข)  ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย...............เสียง   ไม่เห็นดว้ย................เสียง  งดออกเสียง................เสียง 
                     Approve             vote         Disapprove             votes    Abstain                    votes 



 

 

 วาระท่ี       3 เร่ือง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่าย 

เงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทประจาํปี 2564 
Agenda Item 3  Subject  To consider and approve appropriation of profit as the legal reserve and the 

distribution of dividend to shareholders of the Company for the year 2021 

   (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

   (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง   งดออกเสียง..................เสียง 
                       Approve             votes         Disapprove              votes        Abstain                      votes 
 

 วาระท่ี  4 เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากตําแหน่ง 

ตามวาระ 
Agenda Item  4   Subject To consider and approve the appointment of directors replacing those who 

retire by rotation 
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
       Vote for all the nominated candidates as a whole. 

           เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                      Approve             votes         Disapprove               votes          Abstain                  votes 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
       Vote for an individual nominee. 

1. ชื่อกรรมการ นางหทยัรตัน์ รงัคกูลนุวฒัน์ 

  The director’s name Mrs. Hathairat Rangkagoonnuwat 

          เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 2. ชื่อกรรมการ นางสุกใส โภคทรพัย ์
  The director’s name Mrs. Suksai Phoksap 

          เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 

 3. ชื่อกรรมการ นางสาวนุชนาถ สกุลสนัเทียะ 
  The director’s name Ms Nuchanadh Sakulsanthia 

          เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง  งดออกเสียง..................เสียง 
                 Approve             votes        Disapprove               votes  Abstain               votes 
 

 วาระท่ี         5 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสาํหรบัปี 2565 
  Agenda Item 5 Subject To consider and approve the directors’ remuneration for the year 2022           
    (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                       Approve             votes       Disapprove                votes         Abstain                   votes 



 

 

 

 วาระท่ี          6 เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนแก่ 

ผูส้อบบญัชีสาํหรบัปี 2565   
Agenda Item 6 Subject To consider and approve the appointment of the Company’s auditors and 

their remuneration for the year 2022     
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                  Approve             votes        Disapprove               votes         Abstain                   votes 
 

 วาระท่ี          7 เร่ือง  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามัญของ

บริษัทใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย (ESOP 

Warrant-1) จํานวนไม่เกิน 24,000,000 หน่วย (ยี่สิบส่ีลา้นหน่วย) โดยไม่คิด

มูลค่า 
Agenda Item 7 Subject To consider and approve the issuance and offering of 24,000,000 units of 

ESOP Warrants to executive directors and employees of the Company and/or 
its subsidiary (ESOP Warrant-1) for free. 

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                  Approve             votes        Disapprove               votes         Abstain                   votes 

 

 วาระท่ี         8 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน 12,000,000 บาท (สิบสอง 

       ลา้นบาทถว้น) แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบส่ีลา้นหุน้)  

       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน  

       300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน  

       312,000,000 บาท (สามรอ้ยสิบสองล้านบาทถ้วน) แบ่ง ออกเป็นหุน้สามัญ  

       จํานวน 624,000,000 หุน้ (หกรอ้ยยี่สิบส่ีลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50  

       บาท (หา้สิบสตางค์) และอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของ 

       บริษัทใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 Agenda Item 8 Subject To consider and approve the increase of the registered capital for Baht  

                                                               12,000,000 divided into 24,000,000 ordinary shares at the par value of Baht  
                                                               0.50 each, from the existing paid-up capital of Baht 300,000,000 to Baht  
                                                               312,000,000, divided into 624,000,000 ordinary shares at the par value of  
                                                               Baht 0.50 each and approve the amendment of Clause 4 of the Memorandum  
                                                               of Association to be in accordance with the capital increase.   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                  Approve             votes         Disapprove               votes     Abstain                   votes 

 

 วาระท่ี         9 เร่ือง  พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 24,000,000 หุน้ (ยี่สิบส่ี 
      ลา้นหุน้) มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ เพ่ือรองรบัการใชสิ้ทธิของ 
      ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ ้นของบริษัทท่ีจะออกใหแ้ก่กรรมการ ผู้บริหารและ 
      พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 



 

 

 Agenda Item 9 Subject To consider and approve the allotment of 24,000,000 newly issued ordinary  
                            shares at a par value of Baht 0.50 per share to accommodate for the issuance of ESOP  
                            Warrants.   

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                  Approve             votes         Disapprove               votes     Abstain                   votes 
 

 วาระท่ี         10 เร่ือง  พิจารณารับทราบการเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ของการใชเ้งิน IPO อย่างไม่เป็น 

       นัยสาํคญั ดว้ยวิธีเกล่ียวงเงิน 
 Agenda Item 10 Subject To acknowledge of the change of the usage of IPO which considered  

                                           immaterial by reallocation of the proceed.   
 

 หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรือ่งทีร่ายงานเพือ่ทราบ จงึไมต่อ้งมกีารลงมต ิ
  Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required. 

 
 วาระท่ี         11 เร่ือง  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 Agenda Item 11 Subject To consider other matters (if any).   
  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

            เห็นดว้ย.................เสียง   ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง................เสียง 
                  Approve             votes         Disapprove               votes     Abstain                   votes 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อว่าการลงคะแนน

เสียงน้ันไม่ถูกตอ้ง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
  Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 
not my voting as a shareholder. 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ี

ประชุมมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริง

ประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or 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. 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบ
ฉนัทะ ใหถื้อเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specified in the proxy form  
shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 

 
     ลงชื่อ/Signed ..........................................................ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 

     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงชื่อ/Signed ...........................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
 



 

 

หมายเหต ุ: 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้ัสโตเดียน 

 (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่าน้ัน 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนังสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนังสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  
3.    ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก

จาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจําต่อแบบ

หนังสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
5. ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระคนใดคนหนึ่งของบรษิทั ดงันี้เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ 

(1) หม่อมหลวงวินัย เกษมศรี 

(2) ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรณัยพงศ ์เท่ียงธรรม 

(รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 8) 
Remarks: 

1. This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee. 
2. Evidences showing with Proxy Form are 
 (1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form. 
 (2)  Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.  
3.    The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

4. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Allonge of Proxy Form C. as attached. 

5.  The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) M.L. Winai Kasemsri 
(2) Assistant Professor Dr. Saranyapong Thiangtam 

(Information of independent director were shown in the Enclosure 8) 
 

  



 

 

ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Allonge of Proxy Form C. 

 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ             บริษัท ออโตคอรป์ โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) ("บริษัท") 
The appointment of proxy by the shareholder of Autocorp Holding Public Company Limited (the “Company”) 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 
At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 
 

ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.       

to be held on 27 April 2022 time 10.00 a.m.  
 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลาและสถานท่ีอ่ืน 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

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

  วาระท่ี ........... เร่ือง ................................................................................................................................ 
 Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve               votes Disapprove              votes Abstain                   votes 

วาระท่ี .............. เร่ือง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 
Approve                 votes   Disapprove              votes Abstain                    votes 

วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 
  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 
Approve                 votes Disapprove              votes Abstain                    votes 



 

 

 
วาระท่ี ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

                 Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
( a )To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
( b )To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

  เห็นดว้ย....................เสียง      ไม่เห็นดว้ย...................เสียง    งดออกเสียง........................เสียง 
 Approve               votes Disapprove              votes Abstain                    votes 

 

  วาระท่ี .........       เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
                  Agenda Item       Subject  To approve the appointment of new directors (Continued) 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 
  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 

 ชื่อกรรมการ .................................................................................... 
 Director’s name 

  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
     Approve       Disapprove        Abstain 
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