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หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค. 

ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุน้เปน็ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งคั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

PROXY Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand  

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

       เขียนที่...................................................................................... 
       Written at 
       วันท่ี................เดือน.................................พ.ศ........................... 
       Date              Month                              Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................สัญชาติ..................................................... 
I/We          Nationality 

อยู่บ้านเลขที่..............ถนน....................................................................ต าบล/แขวง...................................................................... 
Address      Road            Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด......................................................ไปรษณีย์............................................. 
Amphur/Khet    Province             Post Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
As a Custodian for 

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท ศรีสวสัดิ์ พาวเวอร์ 1979  จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม....................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ................................................เสียง  ดังนี้ 
holding the total amount of      shares and have rights to vote equal to   votes as follows  
     หุ้นสามัญ........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง 
      Ordinary share      shares and have rights to vote equal to       votes 
      หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง 
  Preference share      shares and have rights to vote equal to       votes 
 

(2) ขอมอบฉันทะให ้
Hereby appoint 
(1)  …………………………………………………………………………………………………อายุ..........................ปี 
              Age                    years 

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน....................................................................ต าบล/แขวง....................................................... 
residing at      Road             Tambon/Kweang 
อ าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.................................................ไปรษณีย์............................................หรือ 
Amphur/Khet    Province        Post Code                     or 

(2)  นาย.ทนง  พิทยะ………………………...................................……………………………อายุ........67..............ปี 
 Mr. Thanong  Bidaya                 Age    years 

อยู่บ้านเลขที่.......28/25…..........ถนน..งามวงศว์าน...............................................ต าบล/แขวง.....บางเขน..................................... 

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

Duty Stamp 20 Baht 
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residing at      Road Ngamwongwan           Tambon/Kweang.   Bangkhen 
อ าเภอ/เขต.........เมือง.......................................จังหวัด............นนทบุรี..........................ไปรษณีย์.........11000.........................หรือ 
Amphur/Khet    Muang   Province         Nonthaburi       Post Code                     or 

(3)  นายวินยั  วิทวัสการเวช………………………………………………………………………อายุ......64..................ปี 
 Mr. Vinai  Vittavasgarnvej           Age    years 

อยู่บ้านเลขที่........8/1…….........ถนน......ลาดปลาเคา้ ซอย 77..............................ต าบล/แขวง........อนุสาวรีย์................................ 
residing at      Road   Ladplakao Soi 77          Tambon/Kweang   Anusoawaree 
อ าเภอ/เขต.......บางเขน.....................................จงัหวดั....กรุงเทพมหานคร.....................ไปรษณีย.์........10220.............................. 
Amphur/Khet  Bang Khen    Province    Bangkok      Post Code                    
คนหน่ึงคนใดเพยีงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจา้เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการ  ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น  
ประจ าปี 2558  ในวันพฤหัสบดทีี ่ 23   เมษายน  2558  เวลา  9.00  น.   ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  
เลขที่ 99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10310   หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf  at the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2015 on 23 April 2015 at 9.00 a.m. at Grand Ballroom, 3 floor, The Emerald Bangkok Hotel, 99/1 
Ratchadapisek Rd., Din Daeng, Bangkok 10310 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.   
 

(3) ขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัง้นี้  ดังนี ้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นท้ังหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.  
  มอบฉันทะบางส่วนคือ 
  The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:  
       หุ้นสามัญ........................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................เสียง 
        Ordinary share      shares and have rights to vote equal to      votes 
         หุ้นบุริมสิทธิ.....................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากับ.........................................เสียง 
    Preference share      shares and have rights to vote equal to      votes 
    รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด......................................เสียง 
    Total voting right             votes 
 

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัง้นี้  ดังนี้ 
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 

  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 3/2557 
  Item No.1 To consider for approval the minutes of  Extraordinary General Meeting No. 3/2014  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้  ดังนี้ 
    (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
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        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

Item No.3 To consider for approval the Financial Statements of the year 2014 ended 31 December 
2014 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 

    (ข)   ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจา้  ดังนี้ 
   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล 

Item No. 4 To consider for approval the appropriation of net profit and dividend payment 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทคร้ังที่ 1 

(SAWAD-W1) 

Item No. 5 To consider for approval the issuance Warrant to purchase newly issued ordinary share No. 
1 (SAWAD-W1) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000 ล้านบาท เป็น 1,060 ล้านบาทและจัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

Item No. 6 To consider for approval the increase of registered capital from 1,000 MB. To 1,060 MB. 
And allotment of new shares 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 

Item No. 7 To consider for approval the amendment of Memorandum of Association Clause 4. in 
compliance with the increase of registered capital. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

Item No. 8 To consider for approval the re-appointment of directors who retired by rotation. 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

  1.  นายทนง  พิทยะ 
       Mr. Thanong   Bidaya 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

  2.  พล.ต.ท.ภาณุ  เกิดลาภผล 
       Pol.Lt.Gen.Pharnu  Kerdlarpphon 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 
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  3.  นายวีระชยั  งามดวีิไลศักดิ์ 
        Mr.Weerachai  Ngamdeevilaisak 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

   
4.  นายวินัย  วิทวัสการเวช 

        Mr.Vinai  Vittavasgarnvej 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 
 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2558 

Item No. 9 To consider for approval the director remuneration for the year 2015 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี ้

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีปี 2558 

Item No. 10 To consider for approval the appointment of the Company’s auditor and determination of 
audit fee for the year 2015 

(ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 

   (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Item No.11 To consider other business (if any) 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
 (b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 
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        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้  ให้ถือวา่การลงคะแนน 

เสียงนั้นไม่ถกูต้องและไม่ใชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 
    If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered  invalid. 
 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ี            
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting 
intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned 
agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our 
behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผู้รบัมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแตก่รณีที่ผู้รบัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by 
myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given 
on this form. 
 
    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผู้มอบฉนัทะ/Grantor 
           (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
              (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
           (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/Signed........................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ/Proxy 
            (........................................................................) 
 
หมายเหตุ / Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีปรากฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่าน้ัน 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use this Form. 

2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ 
Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder  
(2) หนังสิอยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

Letter of certification to certify that the signer in the proxy form had a permit to act as a custodian 
3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split 
the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes. 

4. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ตามแนบ  
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form C 
as attached. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ใช้เฉพาะกรณทีี่ผู้ถือหุน้เปน็ผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั้งให่คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

Supplemental Proxy Form C 
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของ  บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จ ากัด (มหาชน) 
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited 

 

      ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558  ในวันพฤหัสบดี  ที่  23  เมษายน  2558  เวลา 9.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 
ชั้น 3  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ  เลขที่  99/1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร  10310  หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน  วัน  
เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 For the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2015 on  23 April 2015 at 9 a.m. at Grand Ballroom, 
3 floor, The Emerald Bangkok Hotel, 99/1 Ratchadapisek Rd.,  Din Daeng,  Bangkok 10310 or such other date, time and 
place if the meeting is rescheduled. 
       

 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 
 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 

 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Item No        Re: 

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
(a)    To authorize my/our proxy to consider  and vote on my/our behalf as appropriate in all respect 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
(b)   I direct my proxy to cast the vote indicated below 

        เห็นด้วย..........................เสียง       ไม่เห็นด้วย...............เสียง      งดออกเสียง..................เสียง 
          Approve             Disapprove                        Abstain 


