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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) 

ทา้ยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550  
Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550  

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

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

 
(1)  ขา้พเจา้                                สัญชาติ   
       I/We                                         Nationality   

อยูบ่า้นเลขท่ี           ถนน                    ตาํบล/แขวง  
Reside at               Road                                                                   Tambol/Khwaeng  
อาํเภอ/เขต           จงัหวดั                        รหสัไปรษณีย ์                               
Amphoe/Khet                                                      Province                                                              Postal Code 
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ใหก้บั      
as a Custodian for  
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน)                                                                                                                                                                                     
being a shareholder of  Cho Thavee Dollasien Public Company Limited                      
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 ดงัน้ี  
                          ordinary share                               shares, having the right to vote equal to                                                                            votes, 

 หุน้บุริมสิทธิ                                                                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                เสียง ดงัน้ี                         
                       preference share                                                               shares, having the right to vote equal to                  votes. 
  

 (2)  ขอมอบฉนัทะให ้  
       Hereby appoint  

  (1) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี                                                         
       age  years, reside at 

ถนน   ตาํบล/แขวง  อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng   Amphoe/Khet  
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์                        หรือ 
Province  Postal Code                                                               , or 

  (2) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต  
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์ หรือ 
Province  Postal Code                                                                , or 

   (3) อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี  
       age years, resides at 

ถนน  ตาํบล/แขวง อาํเภอ/เขต   
Road  Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet 
จงัหวดั  รหสัไปรษณีย ์  
Province  Postal Code   
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Duty Stamp Baht 20) 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในวนัท่ี  9  เมษายน  
2557  เวลา 14.00 น. ณ หอ้งพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ์ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 
Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of the Shareholders on April 9th, 2014 at 2.00 p.m.              

at Panorama Room, 14 Floor, The Emerald Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
 

(3)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 To grant the total amount of shareholding and having the right to vote 

  มอบฉนัทะบางส่วน คือ                            
 To grant the partial shares as follows:                                                              

  หุน้สามญั            หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                            เสียง
                ordinary share shares, and having the right to vote equal to                                votes, 

  หุน้บุริมสิทธิ              หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้                                                   เสียง 
   preference share shares, and having the right to vote equal to       votes. 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด                         เสียง 
 Total amount of voting rights                                                          votes. 

 
(4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
       I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows: 

 
       วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2556 ซ่ึงจัดขึน้เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2556 

 Agenda 1       Consider and approve the Minute of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2013 which held on 
October 16, 2013 

 
         (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

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

     รับรอง     ไม่รับรอง  
       Acknowledge        Against                  
 

      วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2556 
 Agenda 2 Acknowledge of the Company’s performance for the year 2013. 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

               (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve                Disapprove   Abstain 
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      วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 และรับทราบรายงานผู้สอบ

บัญชี 
  Agenda 3 Consider and approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income of Company and 

its subsidiary from the external auditor for the year 2013 ended December 31st, 2013 and acknowledge external 
auditor’s report. 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

         เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
         Approve                Disapprove   Abstain  

 
      วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2556 เป็นเงินสํารองตามกฎหมาย และพจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดาํเนินงานประจําปี 2556 
 Agenda 4 To consider and approve the allocation of the net profit for the year 2013 as legal reserve and approve the cash 

dividend payment form the year 2013 performance. 
 

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
           (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

     เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve                Disapprove   Abstain 
 

      วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 Agenda 5 Consider and approve of Directors those retirements by rotation for the year 2014. 

5.1 นางเพญ็พิมล เวศยว์รุตม ์ ประธานกรรมการบริษทั 
 5.1  Ms. Phenphimol Vejvarut Chairman 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 
 
 5.2 นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5.2  Mr. Asa Prateepasen  Independent Director and Audit Committee 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 
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      วาระที่ 6 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 Agenda 6 Consider and approve the re-election of Directors to replace those retirements by rotation for the year 2014. 

6.1 นางเพญ็พิมล เวศยว์รุตม ์ ประธานกรรมการบริษทั 
 6.1  Ms. Phenphimol Vejvarut Chairman 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 
 

 6.2 นายอาษา ประทีปเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6.2  Mr. Asa Prateepasen  Independent Director and Audit Committee 

 
      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
       (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 
    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 

     Approve         Disapprove   Abstain 
 

      วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 
 Agenda 7 Consider and approve the remuneration for Directors for the year 2014. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
             (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

      วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2557 
 Agenda 8 Consider and approve for the appointment of the external auditors and set the audited fee for the year 2014. 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 

 
      วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 Agenda 9  To consider other matters, if any 
  

      (ก)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
              (a)  To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 

      (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
                (b)  To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows: 

    เห็นดว้ย     ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
     Approve         Disapprove   Abstain 
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                   (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถกูตอ้งและไม่ถือเป็นการ
ลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
   Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder. 

(6)  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้ก
ประการตามท่ีเห็นสมควร 
                               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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า

ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy 

Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects. 
 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
( ) 

 
 
ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 
 

ลงช่ือ/Signed ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
( ) 
 

หมายเหตุ 
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ี ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและ

ดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
     Evidence to be attached with this Proxy Form are: 
      (1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
      Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
  Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian. 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคน  
 เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

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.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as 
attached. 
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หนา้ 6 ของจาํนวน 6 หนา้ 

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ALLONGE OF PROXY FORM C. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จาํกดั (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Dollasien Public Company Limited 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2557 ในวนัที่ 9 เมษายน  2557  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ช้ัน 14 โรงแรม ด ิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย                                                                                                     
In the meeting of the 2014 Annual General Meeting of the Shareholders on April 9th, 2014 at 2.00 p.m. at Panorama Room, 14 Floor, The Emerald Hotel, 

Ratchadapisek Road, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled. 
     

 
 วาระท่ี                      เร่ือง                  

        Agenda No.          Re:  
 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             

 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ 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 No.          Re:  

 (ก)  ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร                             
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
     (ข)   ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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