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(1)    ขาพเจา  
            We                                                                                                                                        
            สํานักงานตั้งอยูท่ี                 
            Office Address                  
 
 
 
 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรั บฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ                                                                              

as the Custodian for 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
w ho is a shareholder of  Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company  Limited (“The Company”) 
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม         หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                       เสยีง  ดังน้ี 
 holding the total number of        shares and having the right to vote equal to                           votes as follows. 

  หุนสามัญ                       หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง  
      Ordinary share                       shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุนบุริมสิทธิ                                   หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง 
      Preferred share                      shares and having the right to vote equal to                          votes 

  
(2)       ขอมอบฉันทะให / Hereby appoint  
 (ผูถือหุนสามารถแตงตั้งบุคคลเปนผูรับมอบฉันทะได 3 คน โดยผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเทาน้ันที่จะเปนผูแทนของผูถือหุนในการมาเขา

รวมประชุมผูถือหุน  ท้ังน้ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระหรือกรรมการผูจัดการใหญของบริษัทฯ ก็ได โดยกาเครื่องหมายหนาช่ือกรรมการ
อิสระหรือกรรมการผูจัดการใหญท่ีปรากฏขางทายน้ี / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her to 
attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Directors or Managing Director of the Company by indicating  in the boxes 
in front of their names listed below.)    

          นายสุชาติ ธาดาธํารงเวช / Mr. Suchart  Thada-Thamrongvech  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  55 ป / Years     
  อยูบานเลขที่ 1108/1 ซอยจรัญสนิทวงศ 3 ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
  Residing at 1108/1 Soi Jaransanitwong 3, Jaransanitwong Road, Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok 10600  
หรือ/or   นายวีระวัฒน ชลายน / Mr. Viravat Chlayon  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  68 ป / Years  
  อยูบานเลขที่ 54/51 หมูท่ี 1 แขวงคลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10230 
  Residing at 54/51 Moo 1, Klong Kum, Bung Kum, Bangkok 10230   
หรือ/or   นายพานิช พงศพิโรดม / Mr. Panich  Pongpirodom  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  58 ป / Years   
  อยูบานเลขที่ 29/8 หมูท่ี 2 แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร 10230 
  Residing at 29/8 Moo 2, Ladprao, Bangkok 10230 
หรือ/or   นายอารีพงศ ภูชอุม / Mr. Areepong  Bhoocha-oom  กรรมการอิสระ / Independent Director  อายุ / Age  50 ป / Years   
  อยูบานเลขที่ 126 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
  Residing at 126 Soi Sukhumvit 49, North Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 
หรือ/or   นายณรงค สีตสุวรรณ /  Mr. Narong  Sitasuwan  กรรมการผูจัดการใหญ / Managing Director  อายุ / Age  59 ป / Years 
  อยูบานเลขที่ 377 ซอยจรัญสนิทวงศ 12 แขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 10600 
  Residing at 377 Soi Jaransanitwong 12, Wat Tha Pra, Bangkokyai, Bangkok, 10600 

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

         หรือ/or  ช่ือ / Name__________________________ อายุ / Age           ป / year อยูบานเลขที่ / residing at                              
  ถนน / Road                                             ตําบล / แขวง / Sub-district                                                                           
  อําเภอ/เขต/District                                    จังหวัด / Province            รหัสไปรษณีย/Postal Code        

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2549 ในวันศุกรท่ี 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง      
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย / Only one of them to represent ourselves for attending and 
voting on our behalf at the Shareholder’s Annual General Meeting Year 2549 (B.E.) to be held on Friday April 20, 2007 at 10.00 a.m. at 
Mahisorn Conference Hall, Siam Commercial Bank Public Co., Ltd. Building, No.9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak 
District, Bangkok or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned. 

ผูที่มาประชุมดวยตนเอง โปรดนําหนังสือฉบับน้ีมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
Please bring this proxy to show at the registration desk even shareholders who attend the meeting in person. 
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(3)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 

We authorize the Proxy to attend and vote in this Meeting as follows.  
 มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได /  
    authorize the Proxy to vote equal to the total number of the shares held  
   มอบฉันทะบางสวน คือ / authorize in partial as follows. 

       หุนสามัญ        หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง  
              Ordinary share        shares and having the right to vote equal to                          votes 

  หุนบุริมสิทธิ        หุน  ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                        เสยีง 
              Preferred share                      shares and having the right to vote equal to                         votes 
 

       รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด                          เสียง 
                  Total voting right                                         votes 

 
(4)    ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 

In this Meeting, we authorize the Proxy to vote on our behalf as follows.  
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 
Agenda No. 1 To Consider and Approve the Minutes of the Shareholder’s Annual General Meeting Year 2548 (B.E.) held on April 20, 

2006 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 

consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 

intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการฯ เก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปท่ีผานมาและกิจการท่ีจะกระทําตอไปในภายหนา  
Agenda No. 2 To Acknowledge the Board of Directors’ Annual Report on the Company’s Performance in Previous Year and Other 

Activities to be Performed in the Future 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 

consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 

intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
Agenda No. 3 To Consider and Approve the Balance Sheets and the Profit and Loss Statements for the Fiscal Period Ended on 

December 31, 2006 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 

consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 

intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2549 และการจายเงินปนผล 
Agenda No. 4 To Consider and Approve the Appropriation of the Annual Net Profit Year 2006 and Dividend Payment  

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 
intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาธรรมเนียมในการสอบบัญชี 
Agenda No. 5 To Consider the Appointment of the Company’s Auditor and Determination of the Auditor’s Remuneration 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 
intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda No. 6 To Consider the Election of Directors in Place of Those Retired by Rotation 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 
intentions as follows.  

  การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด / Election of all directors 

                เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

  การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังน้ี / Election of each individual director as follows 

1. นายคุรุจิต  นาครทรรพ / Mr. Kurujit  Nakornthap 

                    เห็นดวย/Agree         เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
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2. นายอัชดา  เกษรศุกร / Mr. Atchada  Kesornsook 

                    เห็นดวย/Agree         เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

3. นายพานิช  พงศพิโรดม / Mr. Panich  Pongpirodom 

                    เห็นดวย/Agree         เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

4. นายพงศโพยม  วาศภูติ / Mr. Pongpayome  Vasaputi 

                    เห็นดวย/Agree         เสียง/votes ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

5. นางสาวสุธารัตน  อังจันทรเพ็ญ / Miss Sutharat  Angchanpen 

                       เห็นดวย / Agree             ไมเห็นดวย / Disagree     งดออกเสียง / Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
Agenda No. 7 To Consider and Determine the Director’s Remuneration 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 
intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
Agenda No. 8 To Consider Other Businesses (If Any) 
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / (a) The Proxy has the right to 
consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem as appropriate in all respects.  

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี / (b) The Proxy shall vote in accordance to our 
intentions as follows.  

             เห็นดวย/Agree          เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree       เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมถือ
เปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน / Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is 
deemed invalid and not the shareholder’s voting. 

(6) คําแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) ของผูรับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy 

                                                                                                           
(7) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case we have not specified 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 our behalf as he/she 
may deem appropriate in all respects. 
กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือน
ว าข าพ เจ าได ก ระทํ า เอ งทุ กป ระการ  / Any act(s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote(s) that is(are) not in 
accordance to our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action(s) performed by ourselves in all 
respects. 

ลงนาม / Signed           ผูมอบฉันทะ / Grantor 
                               (           ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
 

ลงนาม / Signed           ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 
                               (            ) 
หมายเหตุ / Remarks 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน / Proxy Form C. is used 

only in case the shareholder’s name appeared on the registration book is a foreign shareholder who appoints the Custodian in Thailand to be in charge of his/her shares. 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ / Documents required are 

(1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียนเปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Evidence stating authorization from the shareholder to the Custodian to sign the Proxy  

      Form on behalf of him/her 

 (2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน / Evidence confirming that the person who signed on the Proxy Form is a licensed Custodian. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได / 

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล / In the agenda of the election of directors, Shareholder or the Proxy may vote for either all directors 

or each individual director. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาที่ระบุไวขางตน  ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไ ดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  ตามแนบ / In case there is more agenda than 

those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form C.  

6. กรณีหากมีขอกําหนดหรือขอบังคับใดกําหนดใหผูรับมอบฉันทะตองแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เชน กรณีผูรับมอบฉันทะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในกิจการเรื่องใดที่ไดเขารวมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไวในขอ (6) / If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make any statement or provide any evidence, such as the 

case that the Proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the Meeting, he/she may declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6). 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

Supplemental Proxy Form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) /  
As the Proxy to act on behalf of the shareholder of Ratchaburi Electricity Generating Holding Public Company  Limited  

 
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันศุกรท่ี 20 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหิศร อาคารธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 
(มหาชน) เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อ่ืนดวย / in the Shareholder’s 
Annual General Meeting Year 2549 (B.E.) on Friday April 20, 2007 at 10.00 a.m. at Mahisorn Conference Hall, Siam Commercial Bank Public 
Co., Ltd. Building, No.9 Ratchadapisek Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or such other date, time and place as the 
Meeting may be adjourned. 

     
 
 

วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 

   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดวย/Agree               เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
    
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 

   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดวย/Agree               เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 
วาระที่     เร่ือง           
Agenda  Subject  
 

   (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
       (a)   The Proxy has the right to consider and vote on our behalf in all agendas as he/she may deem                                                

as appropriate in all respects. 
 

   (ข)   ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
       (b)   The Proxy shall vote in accordance to our intentions as follows. 

                      เห็นดวย/Agree               เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree  เสียง/votes   งดออกเสียง/Abstain       เสียง/votes    
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวา รายการในใบประจําตอหนังสือมอบฉันทะถูกตองบริบูรณและเปนความจริงทุกประการ 
 We hereby certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects. 
 
 

ลงช่ือ / Signed  ผูมอบฉันทะ / Grantor 

 (                                                 )  
วันที่ / Date   

 
ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

 (                                                 )  
วันที่ / Date   

 
ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

 (                                                 )  
วันที่ / Date   

 
ลงช่ือ / Signed  ผูรับมอบฉันทะ / Proxy 

 (                                                 )  
วันที่ / Date   

 


