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หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C
เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

พ.ศ.
Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
สัญชาติ
อยู่บา้ นเลขที่
Nationality
Address
ในฐานะผูป้ ระกอบธุ รกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
as custodian for
ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
being a shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
holding the total amount of
shares and have the right to vote equal to
votes as follows:
� หุน้ สามัญ
หุน้
และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
ordinary share
shares and have the right to vote equal to
votes
(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธาน
กรรมการกากับการปฏิบตั ิงาน ของบริ ษทั ฯ ก็ได้ โปรดใช้ขอ้ มูลตามหมายเหตุข้อ 5)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director and Chairman of the Audit Committee Member or Independent director/
Audit Committee Member and Compliance Committee of the company to be the proxy, please use details in Remarks No.5)
1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
2. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
3. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

อายุ
age
ตาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code
ปี อยู่บา้ นเลขที่
years, residing at
อาเภอ/เขต
Amphur/Khet
รหัสไปรษณี ย ์
Postal Code

หรื อ
or

หรื อ
or

หรื อ
or

คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุ มสามั ญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ บอลรูม 2-3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ เลขที่ 494
ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 65 on
Tuesday, 22 April 2014 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 2&3 at Grand Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road,Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.
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(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to attend the Meeting and vote on my/our behalf as follows:
� มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Full authorization by all shares held and votable
� มอบฉันทะบางส่วน คือ
Partial authorization by
� หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
Ordinary share
shares and have the right to vote equal to
รวมสิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้งั หมด
The total voting rights are
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุ มครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda No.1

เสี ยง
votes
เสี ยง
votes

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
To adopt the minutes of the Ordinary Shareholders’ Meeting No.64 held on April 22, 2013.
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects .
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows :
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
Agenda No.2 To acknowledge the Board of Directors’ Annual Report.
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects .
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่ วนของเจ้ าของ และงบกระแสเงินสดสาหรับปี 2556
Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2013, Statement of
Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 2013
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects .
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรกาไรประจาปี 2556 และรับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda No.4 To consider the Profit allocation for the year 2013 and to acknowledge the payment of interim dividend;
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 5
Agenda No.5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ งตามวาระ
To consider and elect Directors as replacement for Directors retiring by rotation.
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects .
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
การเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล / Election of the following directors
1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร) Mr. Virojn Srethapramataya (Non-Executive Director)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
2. นายลักษณ์ ทองไทย (กรรมการที่เป็ นผู้บริหาร) Mr.Laksna Thongthai (Executive Director)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
3. นายสุ วฒ
ั น์ สุ ขสงเคราะห์ (กรรมการอิสระ) Mr. Suwat Suksongkroh (Independent Director)
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
Agenda No.6 To consider and approval the directors’ remuneration.
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
Agenda No.7 To consider for approval of the appointment of the auditor and stimulate the amount of audit fee.
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสารองทั่วไปของบริษัทฯ ไปเป็ นกาไรสะสมที่ยังไม่ ได้ จัดสรร
Agenda No.8 To consider and approve transferring the general reserve of the company to be Unappropriated Retained
Earnings
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects .
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
Approve
Disapprove
Abstain
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วาระที่ 9

พิจารณาให้ ความเห็นชอบให้ บริษัทฯ จาหน่ ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซันไรส์ อีควิ ตี้ จากัด ให้ แก่ บริษัท
ทุนมหาโชค จากัด และบริษัท ทุนมหาลาภ จากัด ซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ

Agenda No.9

To consider and approve the disposal of the Company’s investment of ordinary shares in Sunrise Equity Company Limited to
The Great Luck Equity Company Limited and The Great Fortune Company Limited which are related persons of the Company
( ก ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
( ข ) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

Approve
Disapprove
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
Agenda No.10 To consider other matters (If any)
(ก)
(a)
(ข)
(b)

Abstain

ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my
behalf as the shareholder.
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณา หรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้อเท็จจริ งประการใด
ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือน
ว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, except for mistaken votes.

ลงนาม/Signed

ผูม้ อบฉันทะ/Grantor
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
(

)

ลงนาม/Signed
(

ผูร้ ับมอบฉันทะ/Proxy
)
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หมายเหตุ / Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏชื่ อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสั โตเดี ยน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
This Proxy (Form C) shall only be used for foreign shareholder whose name appears in the register book and the shareholder ha s appointed
any custodian in Thailand as his/her custodian of shares.
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะ คือ
Documents required to attach with the Proxy Form:
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ื อหุน้ ให้คสั โตเดี ยน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy on its behalf.
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดี ยน (Custodian)
Confirmation letter showing that the person who sign in the Proxy is permitted to operate Custodian business.
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวน
หุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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 many proxies for splitting votes.
4. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสื อมอบ
ฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any agenda to be considered other than those specified above, the Proxy may add such additional to the supplemental proxy
form c.
5. ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ งตามรายชื่ อข้างท้ายนี้ เป็ นผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนแทนผูถ้ ือหุน้ ได้
The shareholder may appoint anyone of the followings Independent Director and Chairman of the Audit Committee or Independent director
as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder’s behalf.
(1) นายสุ รชัย
พฤกษ์บารุ ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ หรื อ
Mr. Surachai Prukbamrong
Independent Director and Chairman of the Audit Committee or
(2) นายวิชิต
กรวิทยาคุณ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกากับการปฏิ บตั ิงาน
Mr.Vichit
Kornvityakoon
Independent Director/ Audit Committee Member and Chairman of Compliance Committee
(รายละเอียดประวัติ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย)
(Information of the Independent Director and Chairman of the Audit Committee and Independent / Audit Committee Member and Chairman of
Compliance Committee director are shown in the enclosure)
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental Proxy Form C
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิ ตอล จากัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Sri Ayudhya Capital Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 65 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรู ม 2-3 โรงแรม
แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุ งเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดาริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 หรื อที่ จะพึงเลื่ อนไปในวันเวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
For the Annual General Meeting of Shareholders 65 on Tuesday, 22 April 2014 at 2.00 p.m. at Grand Ballroom 2&3 at Grand
Hyatt Erawan Bangkok, 494 Rajdamri Road,Lumpini, Pathumwan,Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and
venue.
วาระที่
Agenda No.

� เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda No.

� เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda No.

� เห็นด้วย
Approve
วาระที่
Agenda No.

� เห็นด้วย
Approve

เรื่อง
Re :
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง � ไม่เห็นด้วย
เสี ยง � งดออกเสี ยง
votes Disapprove
votes Abstain
เรื่อง
Re :
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่ เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง �ไม่เห็นด้วย
เสี ยง � งดออกเสี ยง
votes Disapprove
votes Abstain
เรื่อง
Re :
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง � ไม่เห็นด้วย
เสี ยง � งดออกเสี ยง
votes Disapprove
votes Abstain
เรื่อง
Re :
� (ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
� (ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
เสี ยง � ไม่เห็นด้วย
เสี ยง � งดออกเสี ยง
votes Disapprove
votes Abstain

เสี ยง
votes

เสี ยง
votes

เสี ยง
votes

เสี ยง
votes
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