สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
Enclosure 10

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.
(ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ูถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้ รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed
a custodian in Thailand to be a share depository and share keeper)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ข้ าพเจ้ า
I/We
ถนน
Road
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ตําบล/แขวง
Sub-District

สัญชาติ
Nationality

เดือน
Month

อยู่เลขที่
ซอย
Residing/located at no.
Soi
อําเภอ/เขต
จังหวัด
District
Province

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Who is the shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
เสียง
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
votes
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to
votes
(2)

พ.ศ.
Year

เสียง ดังนี ้
votes as follows

เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (กรุ ณาเลือกข้ อใดข้ อหนึง่ )
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณี เลือกข้ อ .1 กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 และระบุรายละเอียดของผู้รับมอบ
ฉันทะ
If choosing No.1, please mark 
and provide the details of the
proxy (proxies).

 1.ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
age
ตําบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
__
years residing/located at no.
อําเภอ__________ __ ___
District
_

อายุ
age
ตําบลแขวง/
Sub-District
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

ปี อยู่บ้านเลขที่
__
years residing/located at no.
อําเภอ__________ __ ___
District
_

หรื อ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

หน้ า 1 ของ 5

กรณีเลือกข้ อ 2. กรุ ณาทําเครื่ องหมาย
 และเลือกกรรมการอิสระคนใดคน
หนึง่
If choosing No. 2, please mark 
and select one of the independent
directors.

 2. ให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
The independent director of the Company as follows:
 นาย สมบูรณ์ มณีนาวา Mr. Somboon Manenava
 นาย ศิริชยั โตวิริยะเวช Mr. Sirichai Towiriyawate
 นาง กิ่งเทียน บางอ้ อ Mrs. Kingthien Bang-or
 นาย มงคล เหล่าวรพงศ์ Mr. Mongkon Laoworapong
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระคนอื่นเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะแทน (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6 ของหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560)
In case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend
the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in
replacement (details of the independent director of the Company are specified in Enclosure
6 of the Invitation of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders).

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา
14.30 ณ ห้ องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2017 at
2.30 p.m. at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaeng petch 6 Road, Talat Bang Khen Sub-district, Lak-si District,
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
(3)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We hereby grant my/our proxy to attend and vote at the Meeting and cast votes on my/own behalf as follows:
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy in accordance with the total amount of my/our shares and having the right to vote.
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
Total voting right

(4)

หุ้น
shares
หุ้น
shares

และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
and have the rights to vote equal to

เสียง
votes
เสียง
votes

เสียง
Votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/we hereby grant my/our proxy to attend and cast vote at the Meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1
Agenda item no. 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
Message from the Chairman to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2
Agenda item no. 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ้งที่ 2/2559
To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2016
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 3
Agenda item no. 3

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
To consider and acknowledge the report of the results of the Company’s business operation for the fiscal
year ended December 31, 2016
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)
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วาระที่ 4
Agenda item no. 4

พิจารณาอนุมัตริ ายงานและงบการเงินรวมของบริษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สนิ ้ สุดวั นที่ 31 ธั นวาคม
2559
To consider and approve the report and the consolidated financial statement of the Company for the fiscal
year ended December 31, 2016
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 5
Agenda item no. 5

วาระที่ 6
Agenda item no. 6

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรสําหรั บผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวั นที่
31 ธันวาคม 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวั นที่
31 ธันวาคม 2559
To consider and approve the allocation of the profits from the operation of the Company for the fiscal year
ended December 31, 2016 as a legal reserves, and the dividend payment for the fiscal year ended
December 31, 2016
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
พิจารณาอนุมัตกิ ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
To consider and approve the election of the directors to replace those who retire by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
ก.  เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire group of nominated directors
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors individually
1. ชื่อกรรมการ นายวิทวัส ศิริสรรพ์
Director’s name Mr. Vitavat Sirison
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
2. ชื่อกรรมการ นายภวัต ศิริสรรพ์
Director’s name Mr. Pavat Sirison
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
3. ชื่อกรรมการ นายกวิตม์ ศิริสรรพ์
Director’s name Mr. Kavit Sirison
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
4. ชื่อกรรมการ นางวันเพ็ญ โฆษิตเรื องชัย
Director’s name Mrs. Wanpen Kositruengchai
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes
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วาระที่ 7
Agenda item no. 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2560
To consider and approve the determination of the directors’ remuneration for the year 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

วาระที่ 8
Agenda item no. 8

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2560
To consider and approve the appointment of auditors and determination of the audit fee for the year 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
Approve

วาระที่ 9
Agenda item no. 9

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes Abstain

เสียง
Votes

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
Other matters (if any)
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
เสียง
Approve
Votes Disapprove
Votes Abstain
Votes

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถูกต้ องและ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect
and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อในกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทําไปในการประชุม เว้ นแต่กรณี ที่ผ้ ูรับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมื อนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
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หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เ ฉพาะกรณี ที่ผ้ ูถื อหุ้นที่ ปรากฏชื่ อ ในทะเบีย นเป็ น ผู้ลงทุน ต่า งประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัส โตเดี ยน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a
custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดี ยวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํ านวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท สหกลอิควิปเมนท์ จํ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจํ าปี 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560
เวลา 14.30 น. ณ ห้ องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงเขตตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
A proxy is granted by a shareholder of Sahakol Equipment Public Company Limited at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders
on April 25, 2017 at 2.30 p.m. at at Room Jupitor Miracle Grand Convention Hotel, Kampaengpetch 6 Road, Khet Talad Bang Khen Subdistrict, Lak-si District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
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The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
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Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่ อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and approve on my/our behalf as he/she deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
Approve

เสียง  ไม่เห็นด้ วย
Votes
Disapprove

เสียง  งดออกเสียง
Votes
Abstain

เสียง
Votes

